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— Buvęs Argentinos ambasadorius Jzra 
elyje tvirtina, kad buvęs Hitlerio pavaduo 
toj as Bormanas tebebuvęs Argentinoje, 
kai žydai areštavo Eichmaną.

— Filipinuose laivelyje sprogo dinami
tas, skirtas žuvims pritrenkti, ir žuvo 16 
asmenų.

vadinamąją valstybės išdavimo bylą. 
Rinko parlamentas.
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PIETŲ AFRIKA TURI PREZIDENTĄ
Pietų Afrika, kuri neseniai pasiskelbė 

respublika, išsirinko pirmąjį prezidentą. Iš 
rinktas C. R. Swart, buvęs teisingumo mi- 
nisteris, sudaręs kelis metus nusitęsusią
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VIS DAR NEPAKANKA MAISTO KAIP JIE PARDAVĖ MUS

(E) Chruščiovas žemės ūkio reikaluose 
nėra naujokas. Jis yra kilęs iš kaimo ir il
gus metus Ukrainoje ir kitose Sovietų Są
jungos dalyse turėjo reikalų su žemės 
ūkiu. Ir vis dėlto, kai jis dabar daugiausia 
už visus atsakingas už žemės ūkio vysty
mąsi, jam kaip tik toje srityje nesiseka. 
Pramonė pakilo, karinės pajėgos nuolat 
stiprinamos, bet žemės ūkis nepajėgia So
vietų Sąjungos gyventojų aprūpinti pakan
kamais kiekiais, ir patenkinama kokybe 
maisto produktų.

Ne viena, bet daugybė kliūčių ir 
priežasčių

Pati pagrindinė žemės ūkio negerovių 
priežastis glūdi pačioje sovietinėje siste
moje, taip pabrėžia daugumas užsienio že
mės ūkio ekspertų. Kolchozininkams nėra 
didelio intereso .persistengti“"valdžios nau
dai, nes jie visą laiką nepatiria iš tos val
džios jokio palankumo. Kaip pastebi ,DaO“ 
ekspertai, valdžios (1958 m.) nustatytos 
produktų užpirkimo kainos visai neatitin
ka realios žemės ūkio padėties. Chruščio
vas stengiasi neleisti kolchozams kainų at
žvilgiu .praturtėti“, o pataria kolchozinin
kams daugiau dirbti, girdi, tuomet kolcho
zai. versis rentabilihgiau ir šaliai duos 
daugiau gaminių,-Bet kolchozininkams nė
ra akstino daugiau dirbti, nedidėja ir ga
myba, ir taip užburtas ratas sukasi toliau. 
O rentabilingumo siekti sovietinis žemės 
Ūkis privdlo būtinai.

. .To siekiant daromi įvairiausi eksperi
mentai ir uždarbių ir kitais atžvi’giais. Ta 
čiau jie. nesudaro pakankamo akstino kol
chozininkams ir kitiems žemės ūkyje dir
bantiems'daugiau ir gėriau dirbti. Be to, 
ne nuo vienų žmonių prik’auso: jei kol
chozai ir sovehozai neturi pakankamai ma
šinų ir kitų jrengfrnų, jei negauna reikalin
gų remontams dalių, jei laiku neaprūpina- 
mi kitomis žemės ūkiui reikalingomis pre
kėmis, gamyba vis tiek nedidėja kaip rei- 
Hant

Žemės ūkis kenčia nuo sovietinės 
netvarkos ir perdėto biurokratizmo

Daug ’vilčių buvo dėta ir tebededama į 
.naująsias žemes“ Kazachstane. Apariant 
vis naujus plotus, žinoma, gaunama dau
giau gailinių, skaitant visakrfš’o skaitme
nimis. Bet derliai nuo hektaro ten maži, ir 
tie patys derliai dar dalinai laukuose su
pūva. Pats Chruščiovas pastebėjo tokį 
keistą reiškinį: Kazachstane vegetacijos ir 
derliaus nuėmimo periodas' būna labai 
trumpas. Nepaisant to, ten iki šiol 80 proc. 
kviečių plotui naudojama sėkla, kuri pri
bręstą gerokai vėliau. Nenuostabu, kad 
dažnai nebuvo sąlygų derlių laiku sudoro
ti. Vis dėlto keista, kad buvo re'ka’inga 
septvnetos metų, kol įsitikinta, kad tam 
kraštui reikalinga anksti prinokstanti sėk-

Visiems bent kiek apie žemės ūkį nusi
manantiems yra žinoma, kokia didelę 
reikšmę turi tinkama sėjomaina. O Sovie
tų Sąjungoje? 1960 metais planinga sėio- 
maina buvo vykdoma tik 30 proc. viso sė
jamojo ploto! O kaip galima laukti geres
nių derlių, jei nesilaikoma visame pasau
lyje išmėgintų sėjomainos dėsnių? Atrody
tų, kad pati valdžia turėtų būt’i suintere- 
auota tinkamu sėjomainos vykdymu. Bet 
pasirodo, kad kaip tik valdžia tai k'iudo 
būtent, savo besaikiais p’anų nustatymo ir 
pildymo reikalavimais. Kolchozaų ir sov
ehozai. neužtektinai rūpinasi sėjomaina, 
jei jiems kasmet ant kulnų lipama su val
džios nustatytais sėjos planais.

Kita sovietinio žemės ūkio negerovių 
priežastis, fai perdėtas biurokratizmas. 
Čia paskutinėmis savaitėmis pasirodė nau
ji to biurokratizmo reiškiniai. Visoje Sov. 
Sąjungoje pristeigta naujų organizacijų ir 
įstaigų — vienos gaminiams- supirkinėti, 
kitos mašinomis prekiauti ir t.t. Perimami 
tarnautojai iš vienų įstaigų į kitas, prii
mami nauji, biurokratinis aparatas dar 
labiau išpučiamas. Bet tai tik paskutinių
jų laikų reiškiniai. Tikrovėje sovietinis že
mės ūkis visais laikais buvo ir yra sukaus
tytas biurokratiniais varžtais.

Biurokratai kalti, bet be jų neapsieinama
Chruščiovas paskutiniu laiku žemės 

ūkio negerovių .kaltinirfkus“ bara kaip nie
kad anksčiau. Daug jų buvo pašalinta ar 
net nubausta. Jų vieton stojo kiti biuro
kratai. Juk be plačios biurokratijos sovie
tinė sistema neįmanoma. Bet biurokratija 
kliudo žemės ūkiui' sklandžiai vystytis ir, 
be to, suėda gerą dalį jo darbo vaisių. Jos 
atsikratyti nei Chruščiovui nepavyks.

1960 m. Sov. Sąjungos žemės ūkiui buvo 
blogi metai. P.anuotosios pažangos nesusi
laukta. Kai Rusijoje ir kitose .broliškose1 
respublikose derliai ir kitų produktų ga
myba gauti nepatenkinami, Maskva atsi
minė turinti prie Baltijos tris, palyginti, 
pažangius žemės ūkio gamyboje kraštus. 
Juos Maskva vis daugiau spaudžia padi
dinti paruošas .bendrai šaliai“.

Šiemet primelžiama mažiau pieno
(E) Lietuvos Centrinė statistikos valdy

ba Vilniaus .Tiesos“ 97-me numeryje pas- 
ke.bė, kiek kurio rajono kolchozai per ant
rąjį balandžio mėnesio dešimtadienį gavo 
iš karvės kg pieno, palyginus su tuo pačiu 
laikotarpiu pereitais metais. Pasirodo, kad 
nė viename iš 62 išvardintų rajonų šiemet 
negauta daugiau pieno, kaip pernai; prie
šingai, visuose rajonuose gauta mažiau, 
net žymiai mažiau, negu pernai. Kai ku
riuose rajonuose šiemet tegauta vos du 
trečdaliai to, ką pereitais metais. Pažymė
tina, kad pieno primelžimas smarkiai nu
krito net tokiuose rajonuose, kurie anks
čiau toje gamybos šakoje pirmaudavo. 
Pvz., Akmenės rajone pereitų metų dešim
tadienyje buvo primelžta nuo karvės 69 
kg, šiemet tik 45 kg, taigi 24 kg mažiau. 
Kauno rajone primelžimas nusmuko net 
27 kilogramais, Šakių 26 kg, Joniškio 25 
kg. Statistikos valdyba, paduodama sausus 
skaičius, nepranešė, kodėl pieno primelži
mas šiemet tiek smarkiai nusmuko. Nesuk- 
lysime pasakę, kad Lietuvos kolchozai šį 
pavasarį neturėjo pakankamai pašaro kar
vėms šerti.

Prokuroras Galinaitis važinėja po 
kolchozus sukčių ieškodamas

(E) Vilniaus .Tiesos“ žiniomis, respub
likos prokuroras lankėsi kai kuriuoe pro
vincijos kolchozuose ir atidengė įvairias vis tiek šis darbas apmokamas geriau, nę- 
sukfybes. .Paryžiaus komunos“ kolchozo 
pirmininkas Gavorka pasisavinęs 70.000 
rublių, gautus už linus. Be to, dar savava
liškai pardavė 24 tonas grūdų. Spekulian
tas S. Girša, rajono vadovų globojamas, 
pirkdamas kolchozams karves ir atlikda
mas kitus pavedimus, neteisėtu keliu taip

ŠACHAS PALEIDO PARLAMENTĄ
Neramumams prasidėjus, Persijos ša

chas paleido abejis parlamento rūmus, nes 
rinkimai neteisingai buvę pravesti.

Prieš savaitę atsistatydino vyriausybė ir 
buvo sudaryta nauja.

NATO GAUS PENKIS POLARIS
J. Va’stybės painformavo NATO (šiau

rės Atlanto Pakto Organizaciją), kad jai 
sustiprinti bus duoti penki Polaris povan
deniniai laivai.

Taip pat J. Valstybės pateiks savo pla
ną, ką reikėtų daryti, jei iškiltų Berlyno 
krizė.-

PLANAVO SUDEGINTI MIESTĄ
Alžyre susektas suokalbis sudeginti Cas 

bah, Alžyro seną priemiestį, kuriame gyve 
na muzulmonai.

Suimta 50 europiečių, surasta planai ir 
padegamųjų bombų ir kitokių medžiagų. 
Padegta turėjo būti gegužės 19 d J Prancū
zijos ir Alžyro egzilinės vyriausybės pasi
tarimų išvakarėse.

KENIJA GAVO SAVIVALDĄ
Britų kolonija Kenija, kurioje anksčiau 

veikė teroristinė Mau Mau organizacija, 
dabar gavo savivaldą.

Susirenkant įstatymų leidžiamajai tary
bai, buvo demonstracijų ir neramumų.

TIKISI DAUGIAU PARDUOTI
Ryšium su Britų muge Maskvoje britų 

biznierių nuomonės išsiskyrė.
Vieni jų entuziastiškai žiūri į ateitį, ti

kėdamiesi ateityje pardavinėti mašinas, 
įrengimus ir plataus vartojimo prekes. Ki
ti numato didelių sunkumų tokiai preky
bai ir nenori nė pradėti.

Jungtinių Amerikos Valstybių 
Valstybės Departamentas gegužės 

pat pasisavino didžiules sumas. Eilėje kol- 13 d. atskleidė SU užsienių politika 
chozų buvo varoma plati spekuliacija, susijusius dokumentus, kurie rodo, 

kaip 1942 m. laikėsi britų ir ameri
kiečių viršūnės, kai Sovietai parei
kalavo pripažinti jiems užimtuo
sius Pabaltijo kraštus. 

Amerikos Valstybės 
mento pasekretorius Sumner Wel
les tada pareiškė, kad britų laikyse 
na pažeidžia Roosevelto ir Churchi 
llio paskelbtąją Atlanto Chartą ir 
yra „ne tik nepateisinamas iš jo
kio moralinio nožiūrio, bet taip pat 
išimtinai kvailas“. Jis nakaltino 
lordą Halifaxa, anuometini britų 
ambasadorių Vašingtone, už rody
mą blogiausios rūšies miuncheniš 
kos dvasios, remiant anuometinio 
britų užsienių reikalų ministerlo 
Edeno pasiūlvma.

Tuomet vokiečiu armijos buvo Miuncheno dvasios tarpsnį, Hall- 
jau įsibrovusios j Sov. Sąjungos vi
durį ir Stalinas tarėsi su Roosevel- 
tu ir Churchilliu dėl nokario meto 
garantijų savo saugumui. Edenas 
1942 m. sausio mėn. lankėsi Mask
voje. bet nedavė lokiu pažadu, kai 
Stalinas pareikalavo urinažmti Sn 
vietų buvusius iau užimtus Pabalti 
jo kraštus Sovietams, prijungti B° 
sarabiją ir tą Suomijos dalį, kuri 
buvo užimta 1940 metais.

Kai Edenas grįžo, Churchillis dėl 
to tarėsi Vašingtone su Roosevel- 
tu. Sumner Welles 1942 m. vasario 
18 d. memorandume pareiškė: 
„Tuo metu, kai Churchillis buvo 
apsistojęs Baltuosiuose Rūmuose 
Edenas telegrafavo jam iš Londo
no, sakydamas, kad reikalas ypač

Plentų atžvilgiu Sovietų Sąjunga 
Ameriką galės pavyti tik už 290 metų, — 
sako ekspertai

(E) Kad Sovietų Sąjunga, nežiūrint savo 
skambių penkmečių ir septynmečių pl a 
nų, kelių ir p’entų atžvi’giu yra labai at
silikusi, yra visiems žinoma. .DaO“ eksper
tų duomenimis, jei sovietai ir toliau pas
tatys tiek kelių ir plentų, kiek iki šiol, jie 
amerikiečius tuo atžvilgiu galės pavyti 
tik už — 290 metų. Plentų ir kelių su tvir
ta dahga, pvz., Fed. Vokietijoje tenka 1 
ki’ometras 1,9 kv. km,, JAV-se 2,5 kv. 
km., o Sovietų Sąjungoje vienam km gero 
kelio tenka tik 109 kv. kilometras. Apskri
tai, Amerikoje yra p’entų ir į plentus pa
našių kelių viso apie 3.100.000 kilometrų, 
Sovietų Sąjungoje, nežiūrint jos milžiniš
ko ploto, tik 232.000 km.

Kai nėra gerų kelių, ir autotransportui 
sunku išsivystyti. Palyginus su Vakarų 
valstybėmis, jis yra labai mažas. Automo
bilių ir sunkvežimių gamyba Sovietų Są
jungoje ir satelitiniuose kraštuose nesu
daro nė ketvirtadalio Vakarų valstybių 
gamybos. Jau praeitame kare pasirodė, 
kaip sunku raudonajai armijai buvo judėt 
savame krašte, kai trūko ir plentų ir au
totransporto priemonių. Kita vertus, ir 
geležinkelių tinklas Sovietų Sąjungoje 
yra labai retas.

Bėgimas iš rojaus
Kolūkinio gyvenimo sunkioms sąlygoms 

esant daug kolūkiečių bėga į miestus. Ten 
jų laukia sunkus darbas: darbas statyboje, 
šachtose ir t.t, Apie šiuos darbus kolūkie
čiai romane kalba: — Namų darbininke 
tapti pas generolą arba plytas statyboje 
vilkti — neperdidelis malonumas! — Bet 

gu kolūkiuose. Todėl kolūkiečiai bėga i 
miestą. Ypač dažniai tai daro demobilizuoti 
kareiviai. Apie juos romane pasakojama: 
—...Pasirodė, pauostė, kuom čia kvepia, sa 
vaitę pagėrė samagono — ir kas kur! — 
Miestuose demobilizuoti kareiviai įsitaisy
davo nešikais, darbininkais, šoferiais ir t.t.

TEIS UŽ IŠDAVIMĄ
Buvęs Kongo prov ncijos Katangos 

zidentas Tshombe, suimtas centrinės 
riausybės, bus teisiamas už valstybės išda
vimą.

Jis kaltinamas polit nių kalinių žudy
mu, Baluba giminės narių žudymu, sukili
mu prieš vyriausybę, ginklų, šaudmenų, pi 
niginių atsargų užgrobimu ir kt.

APMOKOMI SAVANORIAI PRIEŠ 
CASTRO

Houston Post skelbia, kad apie 200 ame
rikiečių savanorių pradėjo karinį apmoky
mą Miami, Amerikoje. Apmokymą jie 
baigsią maždaug per pusmetį.

Be prez. Kennedy sutikimo jie nesiver- 
šią į Kubą.

NESUSIPRATIMAI SU FURCEVA
Atvažiavusi į filmų festivalį į Cannes, 

Sovietų kultūros ministeris Furceva pir
miausiai buvo 16 minučių užlaikyta kelte, 
kuris kažkaip užsikirto.

Paskui ją vežė į gretimas salas, ir tos 
jachtos sugedo motoras (išplūduriavo jach 
ta visą valandą, kol motoras buvo pataisy
tas).

— Pagal naujai paskelbtąjį įstatymą Ru 
sijoje už alaus ar degtinės gaminimą sau 
bus baudžiama iki 1 metų, o jei kas par
davinės — iki T metų.

— Britų jūrininkai prie šiaurės Borneo 
sugavo 26 piratus.

KOMUNISTINIAI PAKAITALAI

Komunistų tvirtinimo, kad jų valdžia — 
tai .proletariato diktatūra“, jie patys—,dar 
bininkų klasės avangardas“, negalima pri
pažinti jokia prasme. Pražilę .partiniam 
darbe“, komunistai nieko bendra neturi su 
darbininkais, o du trečdaliai jų .partijos“ 
Sudaryta iš dabartinės inteligentijos 
vienas darbininkas jokio lemiamo 
mens joje nevaidina.

Valstybės viršūnėse sėdi žmonės,
tinkamumas abejotinas. Chruščiovas, turįs, 
rodos, tik pilną pradžios mokslą, yra 
aukščiausias valstybėje, ir tai tiesiog sun
ku įsivaizduoti. Savam partijos rate’yje jis 
galėtų būti laikomas žymiu mąstytoju, bet 
koksai jis bebūtų talentas, jo kaip valsty
bės galvos vieta yra kažkoks nenormalus 
reiškinys. Juk reikalas vyksta ne kokiam 
mažam krašte, bet milžiniškoj Rusijoj su 
jos ilgametėmis valstybinėmis tradicijo
mis. Čia kažkas netaip, ir viena revoliuci
ja to dalyko nepaaiškinsi.

Revoliucija pati savyje nėra savęs panei 
girnas: pašalina valstybėje vieną teisinę 
tvarką, bet įveda kitą. Bet komunistams ši 
schema netinka. Revoliuciia Rusijoj leido 
bolševikams užgrobti valdžią, ir jie nekėlė 
klausimo, kaip čia sukurti valstybinę san
tvarką. Pagal Lenino idėjas jie turėjo su
kurti kažką visiškai nauja, dar nebūta, kaž 
kokių savi vaidybinių bendruomenių susi
vienijimą, jeigu tai galima būtų pasakyti, 
.sovietinę bevalstybinę santvarką“. Tai 
pasirodė utopija, va’stybė nemirė ir vėliau 
tą .sovietinę valstybę“ valdė ir valdo prak
tiškai ne tam skirti žmonės, nes tų valdan
čiųjų pirmoji pareiga yra tarnauti partijai. 
Daugelio milijonų žmonių gyvenimas rei
kalauja tradicinių valstybinių formų; ko
munistai buvo priversti sukurti .sovietinę 
valstybę“, kuri vienok buvo skirta paten
kinti ne gyvenimo poreikiams, bet komu- 
nistų pretenzijoms.

Komunistai niekuomet nelaikė ir nelai
ko savo pirmuoju uždaviniu valstybinių po 
reikių aptarnavimą. Leninas, vėliau ir Sta
linas įsakinėdavo .mokytis valdyti valsty
bę“, .mokytis prekiauti“ ir t.t., bet tik taip, 
kaip komunistai tai supranta.

GARY COOPER MIRĖ
Vėžiu mirė jauniems ir seniems kinų 

lankytojams visuotinai pažįstamas filmų 
artistas Gary Cooper, vaidinęs jau 30 me
tų ir vis buvęs mėgiamas.

Jis buvo 60 m. amžiaus.

XV metai

skubus ir kad Jis galvoja, jog Stali
no norai turėtų būti patenkinti.

„Churchillis atsakė... gana kie
tai savo telegrama, pareikšdamas 
piktą nepasitenkinimą... ir pasaky 
damas, kad, jo nuomone, Edenas 
turėtų atsakyti, jog tokio pabūdžio 
klausimais sprendimai turėtų pa
laukti, kol baigsis karas“.

Išgirdęs tai, lordas Halifaxas pa 
rašė Churchilliui, reikšdamas nuo
monę, kad Rusijai turėtų būti duo 
tos garantijos.

Welles rašė: „Aš pasakiau, kad 
man nesuprantama, jog šis karas 
vedamas tam, idant i prastos rū
šies, pilną prieštarybių kratinį bū
tų vėl paverstas pasaulis, kurį tarp 
1919 ir 1939 metų Europos galybės 
stengėsi sutvarkyti“.

Atsakydamas į nurodymą, kad 
jo nageidavimas reiškia blogiausią 

faxas kalbėjo apie reikalą turėti 
atsvarą no karo orieš Vokieti!a. 
Rooseveltas tok} jo uožiūrį pavadi
no „provinclabzmu“. bet lordas Ha 
lifaxas vis tvirtino, kad jis jaučiąs, 
jog Pabaltijo kraštams palikimas 
nepriklausomybės nebūtų toks 
reikšmingas, palyginti su Sovietų 
Sąjungos lojaliu laikymusi iki ka
ro galo.

Dokumentai rodo, kad' gegužės 4 
d. Churchillis jau pareiškė Ameri
kos ambasadoriui, jog ir jis priėjęs 
tos nuomonės, kad priimtini Rusi
jos reikalavimai, jei taip reikia. 
Churchillis ir Edenas jaučią, jog 
Stalinui tas klausimas sudaro pa
grindą, ar jis laikys Britaniją sa
vo sąjungininku.

Viskas, ko tik imasi komunistai, visuo
met svarstoma iš to požiūrio ar čia bus 
naudos ar nenaudos valdantiesiems, ir dėl 
to valstybės ir žmonių interesai lieka ant
roj vietoj arba apskritai nekreipiamas į' 
juos dėmesys. Po Stalino jie šiek tiek per 
tvarkė tą valdymą, suteikdami kai kurių 
nuolaidų, bet tik tiek, kad tos nuolaidos 
negalėtų grėsti jų viešpatavimui. Jie sten
giasi sustabdyti ar pasisavinti kiekvieną 
iniciatyvą, nes beFkoks nepriklausomos 
iniciatyvos pasireiškimas gresia jų valdy 
mui.

Toksai viešpatavimas galimas tik naudo 
jant.s visiška priespauda. Užsieniečiai ko
munistų valdžią Rusijoj ir jų terorą pripra 
to laikyti beveik normaliu reiškiniu, aiš
kindami socialine revoliucija, atsiiikimu 
ir politiniu gyventojų nepažangumu (nors- 
naciai, pavyzdžiui, pagrobė valdžią pažan
gioj Vokietijoj). Komunizmo prigimtis yra 
prievartinė, nes tik prievarta — fiziniu ir 
dvasiniu teroru — tegalima tą viešpatavi
mą išlaikyti. ’

Praktiškai Sovietų Rusijoj nuo revoliu
cijos metų jau daug vandens nubėgo, o 
padėtis esmėje nepasikeitė. Jeigu komunis 
tai kalba, kad jie sukūrė ,naujo tipo vals
tybę“, tai čia yra ir tiesos: jie sukūrė savo 
nuosavas formas ir metodus valstybei val
dyti ir ta naujovė būdinga tik tuo, kad 
tai ne organiškai išaugusios formos, bet 
dirbtinai sukurtos, kad komunistai galėtų 
viešpatauti, todėl jos yra dirbtinės. Dirbti
nis pakaitalas yra .Sovietinė demokratija“, 
dirbtinis .socialistinis teisėtumas“, dirbti
nis .žmonių darbo entuziazmas“, dirbtinis 
.socialistinis rungtyniavimas“ ir t.t. Todėl 
naujos formos nėra pakankamai veiksmin 
gos ir nepajėgia žiūrėti, kad normaliai 
veiktų valstybinio ir visuomeninio gyve
nimo visas šakas, ir dėl to vyksta nuolati
nis įtempimas. Nuolat reikia milžiniškų 
pastangų ir pastovaus teroro, darant viską 
prievarta.

Žmonėms, esantiems šios dirbtinės tvar
kos viršūnėje, svaigsta galva nuo galios. 
Kituose kraštuose va’dantysis sluoksnis at 
sinaujina, jį papildo įvairių padėčių ir 
sluoksnių žmonės, ir vyriausybės ten ne
priklauso daugiau jau nei aristokratijai, 
nei stambiajai buržuazijai. Visiems būna 
suprantami vyriausybės principai, jos at
sakomybė, jos teisių ribos. Komunistai at
sakingi tik prieš save ir savuosius. • O jie 
vis dėlto dar tvirtina: .Kapitalistinį pašau 
lį valdo monopolijos, imperia’istai engia 
tautas!“ Bet jiems nieko kita nelieka: jiems 
reikalingas nuolatinis dinamizmas. Susto- ’ 
j imas jiems pražūtingas.

1
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MOTINOS RANKOS
Mūsų grožinė literatūra, rodos, nesigailė 

jo atiduoti duoklės motinai. Štai, nemokė
jome dar rašyti, o kiek vis dėlto dainų yra 
skirta močiutei sengalvėlei apdainuoti! 
Kai jau išmokom rašyti, tai poetai daina
vo jos garbei ir dabar tebedainuoja. Ko iki 
šiol vis trūko, tai smulkaus lietuvės moti
nos paveikslo su daugeliu detalių ir nupai
šyto plačioje drobėje. Niekada nei roma
nuose, nei apysakose motina dar nebuvo 
pavaizduota visu platumu. Jei ji tuose di
desniuose darbuose kur buvo vaizduoja
ma, tai vis ne pagrindiniu, bet antraeiliu 
veikėju. Žinoma, jai paprastai ir tuo atve
ju atiduodama lietuviška tradicinė pagar
ba, ji rūpestinga, gera, bet norėdami pilną 
lietuvės motinos paveikslą susidaryti, tur 
būt, turėtumėm surankioti iš daugelio ro
manų ir apysakų atskirus bruoželius ir tik 
tuo būdu sudarytumėm~jos ryškesnį, didės 
nį paveikslą. Greičiausia, kad tame šitaip 
sudarytame paveiksle motina išeitų tradici 
nė, dar su visomis mums iš liaudies dainų 
nuo amžių pažįstamomis ypatybėmis.

Šitokiai padėčiai esant, štai Alė Rūta 
davė romaną, kuriame pirmą kartą moti
na yra pagrindinis, vyriausiasis veikėjas. 
Kitas ir žymiai painesnis klausimas būtų 
nuspręsti, kiek Alės Rūtos motina yra tra
dicinė ir kiek ji jau išsprukusi iš tos tradi 
cijos ribų.

Tasai motinai skirtasis jos romanas yra 
MOTINOS RANKOS, išleistas Lietuviškos 
Knygos Klubo Chicagoje 1961 m. Romanas 
didelis — 397 psl. (jo kaina 4 dol.).

Toji romane vaizduojamoji motina yra 
ūkininkaitė, pasiturinčio ir šviesaus ūki
ninko Ciprijbno Kūnigiškio duktė. Šviesus 
buvo tas ūkininkas, nes suprato bent kai 
kuriuos savo vaikus išleisti i mokslus, o 
pasiturįs, nes nepasiturintieji retesnis be 
didelio ryžto tai padarydavo. Bet romano 
vyriausiajai herojei, jauniausiajai šeimoje 
Emilijai Kunigiškytei neteko mokslų eiti: 
kai kiti, vyresnieji, mokėsi ar sau gyveni
mą kūrėsi, reikėjo kam nors darbą dirbti. 
Dar ir kita priežastis buvo, kad jai neteko 
išeiti mokslo, tai kaime anuomet vyravusi 
pažiūra, kad prasimokiusio berniuko ke
lias yra i kunigus, o mergaitei iš viso ne
reikia mokslo, nebent tik paskaityti ir laiš 
kui parašyti. Ta pažiūra ilgainiui keitėsi, 
bet Emilija augo dar prieš pirmąjį pasau’i- 
n{ karą, dar anam įsitikinimui tebežydint.

Emilijos jaunystei, rodos, yra skirti pa
tys gražiausi romano puslapiai. Dar ir ne
maža tų puslapių. Galimas dalykas, kad 
Alė Rūta tiesiog nepajėgia išsiskirti su kai 
mo mergaitės tema ar iš viso su kaimo jau 
nimu ir kai tą temą užkliūva, tai pati gro
žisi ir skaitytojui leidžia pasigrožėti. Tai 
sakydami, turime galvoje jos su jaunimu 
susijusias scenas .Dukters' apysakoje ir

.Trumpos dienos* romane. Tokie puslapiai 
jos tiesiog iš širdies ištraukiami. Tokie jie 
ir šiame romane. Kartu jie ir labiausiai 
gal lietuviški.

Išteka Emilija už smulkaus raštininko, 
dar, be kita ko, tinginio ir smarkoko ego
isto. Čia iš dalies ir gana ilgam laikui nu
trūksta skaitytojui ryšys su tradicine kai
mo šeima. Ištekėdama apskritai patekusi į 
tokią aplinką, kurioje kiekvienas akivaiz
džiai žiūri daugiau savo burnos ir kiše
nės, Emilija (dabar jau" Petronienė) pirma 
jam pasauliniam karui prasidėjus atsidu
ria Rusijoje ir ten pravargsta, praleisdama 
ir revoliucijos audras.

Tik grįžusi į savo kraštą ir vėl pasidaro 
ta tradicinė lietuvė ir kartu rūpestinga mo 
tina. Motiniški rūpesčiai prasidėjo svetur, 
nes iš Rusijos ji parsivežė jau sūnų ir 
dukterį, ir šeima vis didėjo.

Alės Rūtos šeima šiame romane yra mat 
riarchalinė, motinos auginama ir tvarko
ma. Petronis, jos vyras, rodos, tik tam ir 
yra, kad dar labiau sunkintų ir taip ne
lengvą gyvenimą ir didintų rūpesčius. Visi 
darbai, visa namų tvarka, vaikų auklėji
mas tenka Emilijai. Darbas veja darbą, bet 
Emilija nenusileidžia, jeigu ką reikia pada 
ryti gera savo vaikams. Svarbiausia, kad 
ir ji pasirodo šviesi ūkininkė, kaip savo 
metu jos tėvas. Ji taip pat leidžia savo vai 
kus į mokslus ,nors pati jų nebuvo gavusi, 
ir jai svetimas jau jos tėvo nusistatymas, 
kad moterims nereikia mokslo ar kad ber
niukai prasimokę turėtų pasirinkti tokį 
kelią, koks tėvams atrodo geriausias. Ji 
moko visus ir visiškai nesikiša į jų pasirin 
kimą.

EmPijos gyvenimas romane praseka- 
mas nuo pat vaikystės iki mirties. Kartu 
romanas yra ir Lietuvos gyvenimo netiesio 
ginis atspindys. Vienas karas palietė kraš 
tą, nuteriojo jį, kol Emilija dar buvo jau
na. Grįžus j savo kraštą, atsistatoma, vai
kai užauga, ir, rodos, senatvėje j>us gali
ma pasidžiaugti. O štai vėl užeina naujos 
audros ir sujaukia viską. Nebeturėjo jau 
Emilija sveikatos, bet visus fizinius skaus
mus ramindavo žiūrėjimas į vaikų ateitį, 
klausymasis jų svajonių, pasikalbėjimai 
su jais. Bet, štai, dukre'ė atsiduria Sibire 
ir ten neišlaiko. Vienas sūnus žūsta parti
zanų eilėse, o du atsiduria Amerikoje. Fi
ziškai iškankinta darbų, senatvėje ji išgy
vena dar didžiausią sielvartą. Gyvenimą 
baigia ji visiškai vieniša, nes jai dar likusi 
viena duktė pati jau šeimą augina ir ap
skritai yra atšaki motinai, visų nemeiliau
sia iš visų vaikų.

Žinoma, ieškodami šiokių ar kitokių 
trūkumų, visada jų rastume. Pats leng
viausias trūkumų ieškojimas būna didelia

me literatūros kūrinyje. Ten rašytojui yra 
kur išsitiesti, o jeigu jis tiesiams sis pa
slysta, tai ir matyti tuojau. Sakysim, galė
tų kilti klausimas, ar nebūtų buvę geriau 
rašytojai apsiriboti tipiškesne kaimo lie
tuve motina, apskritai tipiškesne visa šei
ma. Emilijos kelionė į Rusiją karo metu 
teikia romanui šiokio tokio naujumo, bet 
užtat nemaža ir atima. Emilija buvo kai
mo žmogus ir toksai liko. Maža kas kaimo 
žmonių anuomet atsidūrė Rusijoje, taigi ši 
tai nėra būdinga kaimui. O tasai išvažiavi 
mas lyg ir išbraukia iš jos, kaimietės, gy
venimo keletą metų. Be abejo, labai nebū
dingas kaimo gyvenime ir tasai Emilijos 
vyras Petronis. Kaimas Turėjo savo švie
suomenės, nors ir tokio lygio, kaip Petro
nis, bet apskritai visiškai kitokios laikyse
nos. Pagal lietuvišką tradiciją, kaimo in
teligentas paprastai būdavo ne koks nors 
atbukėlis, o tikras šviesuolis, skaitąs laik
raščius ir knygas ir nešąs dar šviesą ki
tiems. Toks paprastai būdavo pavyzdys ki
tiems. Petronis yra kažkoks nepavyzdin- 
gas unikumas.

Bet, žinoma, rašytojos valia buvo kito
kia, ir ji mums davė darbą tokį, koks jis 
yra. Pirmiausia, ji šiuo romanu išsiskyrė 
jau tuo, kad mums taip plačiai pavaizdavo 
lietuvę motiną. Ačiū jai už tai.

K. Abr.

VIDUDIENIO SODAI
Bernardas Brazdžionis, Vidudienio so

dai. Poezijos rinkinys. 128 psl. Viršelį ir 
aplanką piešė dali. Telesforas Valius. Iš
leido .Lietuvių Dienos', 4364 Sunset Blvd., 
Los Angeles 29, California, 1961 m. Kai
na $4.

Už šią knygą autoriui paskirta .Aidų' 
žurnalo kas dveji metai teikiama 1958-59 
metų literatūros premija. Kai naujoji lie
tuviška poezija vis labiau tolsta nuo žmo
gaus ir nuo savos tautos, skaitytojas, paė
męs šf rinkinį į rankas, pamatys, kad au
torius šioje plataus ir gilaus turinio bei 
meniškos formos kūryboje paliečia daugelį 
atskiro žmogaus, o kartu ir lietuvio prob
lemų. Džiaugsmas ir liūdesys, santykis su 
Dievu ir su pasauliu, amžinoji lietuvių 
tautos siela Ir likiminis kelias, laimės 
trapumas ir Viešpaties dienų turtas, gam
ta ir technika, tiesa ir melas, šio meto 
chaosas ir ateities vizija — visa tai ir 
daug kitų vaizdų prabėga pro skaitytojo 
akis. įsmigdami į širdį ir sukeldami daug 
minčių bei suteikdami estetinio pasigėrė
jimo. Jau Nepr. Lietuvoje subrendęs poe
tas, apdovanotas valstybine premija, la
biausiai mėgiamas ir plačiausiai dekla
muojamas laisvajame pasaulyje. )

ŠVENTOJI IR GYVOJI DVASIA
Prisikėlusis Kristus tarp apaštalų pasi

liko dar 40 dienų. Prieš užžengdamas į 
dangų, liepė jiems pasilikti Jeruzalėje ir 
ten laukti didžiojo pažado išsipildymo — 
šv. Dvasios atsiuntimo. ,Kai tik šventoji 
Dvasia ateis, jūs gausite galios ir būsite 
mano liudytojai Jeruzalėje, visoje Judėjo
je, Samarijoje ir iki žemės pakraščių* 
(Apaštalų Darbai, 1,8).

Apaštalų pėdos Baltijos pakraščių nepa
siekė. Pasiekė jų įpėdiniai. Jie vykdė tą 
patį Jėzaus norą, kad jo mokslas apimtų 
visą pasaulį. Juos gaivino ta pati pažadė
toji šv. Dvasia, kurios apaštalai, Marija ir 
mokiniai sulaukė Sekminių dieną. Apašta-

JURGIO SAUERWEINO SUKAKTIS
Vasario 15 d. sukako 130 metų nuo lie

tuviškos dainos .Lietuviais esame mes gi
mę' kūrėjo Jurgio Sauerweino.

Kaip žinia, ši daina yra tapusi antruoju 
lietuvių Tautos himnu.

(E) Mirė teisininkas Bronius Ivanaus
kas, eidamas 65 metus, nuo širdies prie
puolio. Buvo Lietuvos kariuomenės pul
kininkas. Teisingumo ir teismo srityje ėjo 
įvairias pareigas iki pasitraukdamas iš 
Lietuvos į Vokietiją, paskiau į Ameriką. 
Buvo veiklus lietuviškų organizacijų 
darbuotojas.

Bernardas Brazdžionis

Iš .Sibiro triptiko'

KAPAS KARACHIJOJ

Ledas. Sniegas. Girios. Negyvenami plotai.
Kamchijos TSR. Kustanajaūs sritis.
Ir toliausių tolybių tolybėj miglotoj 
Nuogu durklu žiemos perverta pilnatis.

Kažkas tarė:—Pakaks... Nusileido žvaigž
dė jo...

Suklupau pusės kelio uolotam take.
Ir palaidojo. DaUg kas dalios pavydėjo 
Po plėšininių žemių velėna sunkia.

Kryžių beržo rauplėto užunešė pusnys, 
Ir jo niekas neras, ir jo nieks neieškos, 
Kai ant manojo kapo giedodamos usnys 
Pasitiks dieną grįžtančios žemėn taikos.

(Iš rinkinio VIDUDIENIO SODAI) 

lų Darbuose skaitome: .Sekminių dienai 
atėjus, visi buvo drauge toje pačioje vieto
je. Štai ūmai pasigirdo iš dangaus ūžimas, 
lyg kad kalstančio smarkaus vėjo, ir prjĮU- 
dė visus namus, kuriuose jie sėdėjo. Jiems 
pasirodė pasidalinę tarsi ugnies liežuviai, 
ir ant kiekvieno iš jųjų nusileido po vieną. 
Visi jie pasidarė pilni šventosios Dvasios 
ir ėmė kalbėti visokiomis kalbomis, taip 
kaip šventoji Dvasia davė jiems prabil
ti* (2,1 -4).

Tuokart Jeruzalėje buvo margas tautų 
mišinys. Ir nuostabu, kad kiekviena tauta 
savo kalba girdėjo apaštalus skelbiant di
džius Dievo darbus. Vieni klausytojų ste
bėjosi, o kiti tyčiojosi, sakydami, jog skel
bėjai yra nusigėrę. Tuomet Petras, buvęs 
baikštuolis, drąsiai pakilo, atmetė kaltini
mą, priminė dabar išsipildžiusią Joėlio 
pranašystę apie šv. Dvasios atsiuntimą ir 
skelbė: .Jėzus Nszarėnas buvo vyras, jums 
Dievo paliudytas galingais darbais, Ste
buklais ir ženklais, kuriuos, kaip jūs patys 
žinote, Dievas yra per jį padaręs jūsų tar
pe. Jį...jūs prikalėte neteisiųjų rankomis 
prie kryžiaus ir nužudėte. Dievas jį prikė
lė... — Jį padarė ir Viešpačiu ir Kristumi' 
(Apašt. D., 2,22 - 24; 36).

Petro klausytojai gailėjosi savo pasielgi
mo ir klausė, kas jiems dabar daryti. Pet
ras atsakė: .Darykite atgailą, ir tepasi- 
krikštija kiekvienas iš jūs Jėzaus Kristaus 
vardan jūsų nuodėmėms atleisti. Taip jūs 
gausite šventosios Dvasios dovaną. Nes 
tas pažadas duotas Jums, ir jūsų valkams, 
ir visiems esantiems, kuriuos tik Viešpats, 
mūsų Dievas, pašauks* (2, 38-39). Tą die
ną Kristaus pasekėjais tapo apie 3000 žmo 
nių bendruomenė, pirmoji, sakytume, pa
rapija.

Tolimoji Lietuva dieviškąjį Ramintoją 
— šv. Dvasią pažino tik po keliolikos šimt 
mečių. Ilgainiui katalikišką gyvastingumą 
čia palaikė šv. Dvasios veikmė, jos garbi
nimas ir jos šaukimasis. Todėl kai šviesu
sis prof. Stasys Šalkauskis prieš 22 metus 
paskelbė lietuviuose gyvosios katalikiškos 
dvasios sąjūdį, Kristaus pavyzdį, šv. Dva
sios šaukimąsi ir jos dovanų ugdymą kaip 
tik laikė to sąjūdžio kertiniu akmenim!. 
Jis pirmąjį kreipimąsi į visuomenę baigė 
šiais žodžiais: .Tikrojo žmogiškumo reali
zavimas pagal Kristaus pavyzdį ir -šv. 
Dvasios šaukimasis ir jos dovanų ugdymas 
katalikuose turėtų sudaryti esminį gyvo
sios dvasios sąjūdžio turinį'.

S. Matulis, MIC

LIETUVIŠKOS PAMALDOS

LIETUVIŲ SODYBOJE — per Sekmines, 
geg. 21 d., 12 vai.

WOLVERHAMPTON — geg. 28 d., 11 vai. 
BRADFORD — geg. 21 d., 12,30 v. 
ROCHDALE — geg. 28 d., 11,30 v.

SAVANORIS KŪRĖJAS A. ŠUKYS
. 2 Vyties Kryžių Kavalierius

Komunistu sukilimas
Kaune 1920 m.

Lietuva, po daugelio rusiškosios vergijos 
metų pajutusi laisvės kibirkštėlę, budo ir 
vedė žūtbūtinę kovą dėl savo Nepriklauso
mybės. Į šią kovą dėjosi visi: inteligentai, 
ūkininkai, miestų darbininkai ir dvarų 
kumečiai. Ypač daug savanoriais ėjo be
žemių, mažažemių ir dvarų darbininkų, 
nes jiems žadėta žemės, tos žemės, kurią 
jų senoliai ir jie patys dirbo, kurią ilgus 
ilgus metus puoselėjo ir savo prakaitu 
laistė. Jie visi savanoriais stojo į organi
zuojamąją Lietuvos kariuomenę, kad Lie
tuvą apgintų nuo visų tų, kurie vėl norėjo 
ją pavergti. Tuo metu didžiausias ir klas
tingiausias Lietuvos priešas buvo rusiška
sis komunizmas. Negalėdami Lietuvos už
imti - okupuoti tiesioginiu būdu, komunis
tai siuntė slaptuosius agentus, kad anie ar 
dytų tvarką viduje, kuri tuo metu dar ne
buvo tinkamai nusistovėjusi, kad kiršin
tų žmones, keltų erzelį ir nepasitikėjimą.

Po Vasario šešioliktosios šventės minėji
mo vakarais prieš patikrinimą kuopose 
pradėjo lankytis svetimi kareiviai: neva 
ieškojo pažįstamų. Norėjo su jais pasikal
bėti. Tie nepažįstami kareiviai, kaip vėliau 
paaiškėjo, daugiausia buvo iš II Atsargos 
batalijono ir Elektro Technikos batalijono. 
Jie atėję sumesdavo pašnekesį ir su mūsų 
kareiviais. Nepažįstamieji tuojau pradėda
vo pasakoti, kad dabartinė Lietuvos val
džia ir karininkai labai skriaudžia karei
vius, kad dabartinė valdžia esanti tik 
dvarininkų, kunigų, buržujų ir kitų įvai
raus plauko išnaudotojų, kad niekas dėme
sio nekreipia į skurstantį ir vargstantį 
kareivį.

Vasario 21 dieną vakare tokių pažįstamų 
ieškotojų vėl atėjo į mūsų kuopą. Jie išsi
skirstė tarp kareivių ir, kaip ir anksčiau, 
vėl pradėjo giedoti savo giesmelę: vyriau

1. II Atsargos batalijono vadu paskirtas 
siuvėjas puskarininkis J. Zubrickas.

2. Elektro Technikos batalijono vadu 
paskirtas kareivis J. Gobis.

3. Artilerijos pulko vadu paskirtas revo
liucinio komiteto narys Petras Mickeliū- 
nas.

4. Administracinėmis baudomis nubaus
tus kareivius paleisti iš daboklės, o į jų 
vietą uždaryti karininkus.

5. Rytoj, t. y. vasario 22 d., 9 vai. ryto, 
visos kariuomenės dalys pilnoj kautynių 
aprangoj renkasi prie Soboro.

Šio vakaro kareivių mitingui pirminin
kavo 8-os baterijos puskarininkis Petras

sybė negera, kariuomenės vadovybė nege
rą, kareiviams baisus vargas, ir niekas į 
juos nekreipia jokio dėmesio... Jie pasako
jo, kad jau bemaž visos Kauno kariuome
nės dalys sukilusios ir neklausančios savo 
vadų. Kvietė ir mūsų kareivius sukilti 
prieš savo vadus ir dėtis prie jų. Pasakojo, 
kad dar šiandien vakare įvyksiąs 8-me 
pėstininkų pulke bendras kareivių mitin
gas, o rytoj 9 vai. ryto visi renkasi prie So
boro. O iš čia eisime nuversti tironų, ba- 
gočių ir kunigų valdžios. Mūsų šūkis tegy
vuoja revoliucija Lietuvoj!

Tą vakarą mitingas 8-me pėstininkų 
pulke įvyko. Į mitingą daugiausia atvyko 
iš II Atsargos batalijono, Elektro Techni
kos batalijono, keli kareiviai iš gusarų 
pulko, keli iš Kauno miesto komendantū
ros ir keletas iš artilerijos pulko. Viso apie 
150 kareivių. Sukilimo vadai bijojo eiti 
vieni be apsaugos į mitingą. Šiam reikalui- 
jie vedėsi II Atsargos batalijono kulkos
vaidžių kuopą. Ši kuopa sukilimo vadus ir 
visą mitingą saugojo nuo visokių netikė
tumų.

Sukilimo vadai mitinge perskaitė maž
daug tokio turinio deklaraciją:

Kareiviai, gana bernauti ponų, kunigų ir 
bagočių reikalams. Laikas stoti į revoliuci
jos karžygių eiles. Mūsų šūkis: Tegyvuo
ja revoliucija Lietuvoj'. Toliau reikalavo 
sudaryti kuopose kareivių tarybas ir cent
rinę kareivių tarybą visai Lietuvos kariuo
menei. Sudaryti taiką su Tarybų Rusija ir 
t.t. ir t.t.

Šiame mitinge paskelbė ir revoliucinį 
komitetą. Komitetą sudarė šie asmenys: 
Petras Mickeliūnas, D. Vizgirda, Maksas 
Kušneris, B. Banišauskas ir Gudonis.

Revoliucinis komitetas čia paskelbė:

Mickeliūnas ir sekretoriavo artilerijos pul
ko štabo puskarininkis Domininkas Viz
girda.

Mūsų kuopos kareiviai buvo fronte, gir
dėjo daug panašių kalbų, skaitė daug ko
munistinių propagandos lapelių, matė ko- 
komunistinę nudriskusią, išalkusią ir pad
rikusią kariuomenę. Dėl to šių agitatorių 
varomoji propaganda vienus juokino, ki
tus pykino, ir niekas jiems netikėjo. Karei
viai siūlė agitatoriams vykti į frontą ir pa
žiūrėti, kaip atrodo jų giriamoji komunis
tinė kariuomenė.

Kareiviai žinojo, kad jiems daug ko 
trūksta, kad daug yra nepriteklių. Bet jie 
taip pat žinojo, kad daug metų Lietuvą 
laikė pavergę rusai. Jie žinojo, kad rusai 
per tą laikotarpį plėšė, engė, kraštą alino 
tiek, kiek tik galėjo. Net ir spaudą lietu
viams buvo uždraudę, kad Lietuva būtų 
ir tamsi ir juoda. Negirdėjau, kad kuris 
nors kareivis susipratęs lietuviš ką nors 
būtų pasakęs prieš savo vyriausybę ar 
pasiskundęs nepriteklium. Anais laikais 
daug ko mums trūko. Tačiau visi žinojo, 
kad mūsų jauna valstybė dar taip neseniai 
pradėjo neprik’ausomą gyvenimą, kad ji 
negali kareivių viskuo tinkamai aprūpinti.

Atėjo 9 valanda, patikrinimo laikas. Pa
prašiau svečius išeiti. Agitatoriai nusiste
bėjo, kad pas mus dar ir šį vakarą bus 
patikrinimas, ir nenorėjo eiti. Griežtai įs
pėjau agitatorius, kad per 3 minutes išsi
nešdintų, ir kuopos budinčiam skyrininkui 
Kerevičiui įsakiau neklaužadas uždaryti į 
daboklę. Agitatoriai, murmėdami Ir bai
siai nepatenkinti esamąja tvarka, išėjo.

Patikrinimas buvo tvarkingas, ir niekas 
nieko nepareiškė. Visi kareiviai greitai su
gulė. Tačiau vienas jaunas kareivis, kalva- 
rijietis, nenoromis rengėsi ir ginčijosi su 
budinčiuoju Kerevičium. Mat, šis jaunas 

kareivis dar nebuvo fronte ir nematė rau
donosios nenugalimosios armijos.

Pasiklausęs ginčų ir aš įsiterpiau į po
kalbį:

—Tai tu nori, kad barzdoti kacapai, gu
lėdami ant pečiaus, ir tave valdytų.

Visi kareiviai pradėjo juoktis ir kacapų 
adresu pasakė daug replikų. Jaunas karei
vėlis, pamatęs, kad visi iš jo juokia'Bi, nu
tilo ir nenoromis rengėsi gulti. Aš irgi ren
giausi gulti, nes jau buvo laikas gesinti 
šviesas.

Tuo momentu sutratėjo gatvėje kulkos
vaidis. Kulkos nucypė paliai mūsų karei
vinės langus. Pašokau ir padaviau kuopai 
komandą: —Kuopa kelk! Prie šautuvų!

Kareiviai pašoko, vienmarškiniai nubė
go ir pasiėmė šautuvus. Jaunasis agitato
rius džiaugėsi, šokinėjo, plojo rankomis ir 
balsiai šaukė:

—Ot, bus buržujams, ot, bus buržu
jams...

Dvidešimt vienmarškinių kareivių su 
užtaisytais šautuvais ir užmautais durtu
vais pastačiau prie vienų durų, o kitus dvi
dešimt prie kitų Likusieji skubiai rengėsi. 
Prigesinau šviesas ir pro langą žiūrėjau į 
gatvę. Ties mūsų kareivinės kampu stovė
jo automobilis - limuzinas. Motoras veikė, 
bet žmonių gatvėje nematyti. Gatvėje ra
mu, nematyti jokio judėjimo. Maždaug po 
dešimties minučių kuopa jau buvo pilnoje 
kautynių aprangoje. Tuo pat momentu į 
kuopą atbėgo kuopos vadas Įeit. Baniulis 
ir batalijono vadas kpt. Mackevičius. Ba
talijono vado įsakymu pasiuntėme žvalgus 
pažiūrėti, kas vyksta batalijono arklidėse. 
Vyrai išvyko. Tačiau juos pusiaukelėje pa
sitiko II Atsargos batalijono būrys.

— Kur jūs, vyrai, einate? — paklausė.
— Į sargybą prie arklidžių, — atsakė 

mūsiškiai.
Tačiau anie nepatikėjo, mūsiškius nu

ginklavo ir paleido grįžti į kareivines.
Kai grįžusi mūsų žvalgyba pranešė apie 

įvykį, kuopos vadas įsakė man tuojau pat 
paimti būrį kareivių su sunkiuoju kulkos
vaidžiu ir vykti į tą vietą, kur sukilėliai 
nuginklavo mūsų vyrus. Nuvykome ir nie 
ko neradome; neradome jų ir arklidėse, ne 
radome net ir Nemuno pakrantėse. Išžval- 
gę visą rajoną ir be jokių nuotykių grįžo
me į kareivines. Naktį praleidome ramiai.

Vasario 22 diena. Sekmadienio rytas. 
Smarkiai šalo. Apšerkšnojusios medžių ša
kos linko žemyn. Dangus giedras, ir kami
nų dūmai kilo tiesiog į dangų. Juozapavi

čiaus prospekte nėra jokio judėjimo. Atro
do, buvo tyla prieš audrą.

Mes nuolat palaikėme ryšį su 8 pėsti
ninkų pulku. Pulkas buvo išstatęs lauko 
sargybą ant Aukštosios Panemunės tilto. Iš 
ten buvo matyti, kas vyksta ir Aukštojoje 
Panemunėje: ką tik pastebėdavo, tuojau 
pranešdavo savo pulkui, o pulko štabas 
pranešdavo mums.

Apie 9 valandą ryto 8 pėstininkų pulko 
ryšininkas pranešė, kad Elektro Technikos 
batalijonas, kurs buvo čia pat už 8 pėst. 
pulko, rikiuojasi žygiui į Kauną. Kiek vė
liau pranešė, kad ir lauko sargyba, kuri 
stovėjo ant Aukštosios Panemunės tilto,
pasitraukė, kai pamatė atvykstant pasiren 
gūsį kautynėms II Atsargos batalijoną.

Mūsų kuopa pasirengė visokiems netlkė 
tumams ir išsirikiavo kareivinėse. Atvyko 
batalijono vadas, su kuopa pasisveikino ir 
paklausė:

— Vyrai, ar klausysite savo vado, to va
do, kuris jums vadovavo visose kautynėse 
su Lietuvos priešais?

.-— Klausysimi — atsakė griausmingai 
kareiviai.

Visi kareiviai nekantriai laukė įsakymo, 
kad leistų eiti sutvarkyti sukilėlių. O pir
mojo būrio eilinis Cipkevičius tiesiog pra
šyte prašė, kad greičiau leistų net durtuvų 
kautynėms.

Batalijono vadas, kiek pasižvalgęs, man 
įsakė eiti į gatvę ir sekti judėjimą. Apsi
vilkau kareivio miline, įsidėjau į kišenę už 
taisytą parabelių ir, išėjęs iš kareivinės, at 
sistojau prie durų ant laiptelio. Stebėjau, 
kas vyksta gatvėje. Neužilgo pamač’au, 
kad iš Aukštosios Panemunės atvyksta žy
gio sauga. Jie labai atsargiai, per 20-30 
žingsnių vienas nuo kito, slinko gatvės pa 
kraščiais. Neilgai trukus žygio saugos pa
trulis pasiekė 8 pėstininkų pulko kareivi
nes, dairėsi į langus, stebėjo kiekvieną pra 
eivį. Jau aiškiai mačiau ir sukilėlių vorą. 
Jie žygiavo apsikabinę rankinėmis granato 
mis ir su durtuvais ant šautuvu. Pagaliau 
žygio saugos patrulis priartėjo ir prie mū
sų kareivinių: dairėsi, stebėjo mane, bet 
nieko nesakė ir sustojo.

— Labas rytas, — pasveikinau arčiau
sia stovėjusį kareivį.

— Labas rytas, — atsakė.
— Tai kur jūs, vyrai, einate? — vėl pa

klausiau.
— Einam valdžios nuversti, — aiškiai at 

sakė kareivis.
(Bus daugiau)
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PLANINGA DISKRIMINACIJA
JAUNIMO KLAUSIMAI

JAUNUOLIO BRENDIMAS IR KOVOS FILME ,PARRISH*

Rašo Alė Rūta
Duomenys apie kapitalinių indėlių iš

skirstymą atskiromis respublikomis tiek 
absoliutiniais skaitmenimis, tiek pagal gy
ventojų skaičių atskleidžia labai įdomų 
vaizdą.

1) Abso.iutiniais-skaitmenimis nepropor 
tingai didelis kapitalinių indėlių nuošim
tis (65.5 proc.) atitenka Rusijos Federaci
jai,, kurioje gyvena tik 55 proc. Sąjungos 
gyventojų. Jeigu prie Rusijos pridėti tas 
Azijos sritis, j kurias šiuo metu nukreiptas 
pagrindinis kolonizacinio ,Drang nach Os- 
ten‘ dėmesys, matysime tokį santykį: RSF
SR, Kazachstanas, Turkmėnija ir Azerbei- 
džanas (63 proc. Sąjungos gyventojų) gau
na 73.2 proc. visų kapitalinių investacijų. 
Sunku patikrinti, kiek tos didelės investa- 

> • rijos panaudojamos esamiesiems žemės 
■ turtams vystyti. Aišku tik tiek, kad visos 

;/i tos respublikos — gera dalimi puslaukinė
je padėtyje —jokiu būdu negali pajėgti pa 
čios sudaryti tokias sumas. Kas jas sune
ša?

Jdomų atsakymą J tą klausimą duoda 
1946-58 m. laikotarpio bendrų .respubliki
nių* biudžetinių sumų palyginimas su in
vesticinėmis sumomis (dėl vietos stokos 
pilnų skaitmenų čia nepateikiam). Respub 
Ūkinių biudžetų ir investicinių sumų pa
lyginimas parodo, kad Sovietų Sąjunga iš 
viso kasmet investuoja pilną bendrųjų res 
publikinių biudžetų sumą. Tačiau tai tik 
bendrasis vaizdas; pastebimas daugiau ne
gu keistas skirtumas RSFSR iš vienos ir vi 
sų kitų respublikų iš kitos pusės traktavi- 
mė. Rusijos Federacijos investicijos (1.060 
jnlrd. rbl.) yra apie l50 mlrd. rbl. didesnės 
ųž Rusijos Federacijos biudžetinių pajamų 

. gumas (910 mlrd. rbl.). O keisčiausia tai, 
kad visų kitų respublikų investicijos ma
gesnės-už jų respub.ikinių biudžetų sumas

doms, kad kitais metais vėl gautų pelno. Ji 
leidžia net šį bei tą investuoti, nes, gerė
jant produkcijos priemonėms, didėja Mask 
vai nauda.

Todėl ne tik užtenka konstatuoti, kad 
Lietuva aiškiai skriaudžiama investicijų 
atžvilgiu; tenka panagrinėti ir tų investi
cijų pobūdį.

Menas, kaip ir kur investuoti
Biudžetinės lėšos Lietuvoje panaudoja

mos ne tik materialinių daiktų statybai; 
kaip visur, taip ir Lietuvoje pinigas inves
tuojamas ir į žmones: jų auklėjimą, kadrų 
ruošimą, švietimą; taipgi į įvairias buiti
nio aptarnavimo tarnybas: sveikatos ap
saugą, transportą ir t.t.

Panagrinėjus sovietines statistikas, ten
ka apsivilti: retoje kurioje srityje kraštas 
yra pasiekęs pažangesnių kaimynų lygį; 
dažnai nepasiekia nė bendrasąjunginio ly
gio. Trūksta ir inžinierių ir technikų; Lie
tuvoje mažiau gydytojų ar ligoninėse lovų 
skaičiuojant 10.000 gyventojų negu Rusi
joje; kolūkiai silpniau mechanizuoti, ma
žiau turi motorų negu kitose srityse.

Imkim tokią jautrią sritį, kaip švieti
mas. Niekas nenori nei menkinti, nei ma
žinti ar, ko gero, rūstauti dėl toje srityje 
vis dėlto pasiektų laimėjimų. Bet ir juokas 
ir pikta, kai okupacinė spauda pavaizduo
ja, kad Lietuva virto ko ne ištisai profeso
rių tauta. Juk kiekvienas tarybinis pilie
tis gali patikrinti, kad kraštas paruoštų 
techninių ir humanitarinių kadrų atžvil
giu atsilieka net nuo bendrasąjunginio ly
gio!

Mokslų Akademijos pirmininkas prof. 
Matulis jau nekartą yra pareiškęs skeptiš
kų žodžių dėl pasiekimų mokslinių kadių 
ruošoje. Nepaisant skambančių skaitmenų

tų, nes štai kur klaikios lietuvių diskrimi
nacijos pasėka švietimo srityje:

Oficialiais Sovietų statistikos duomeni
mis 1959 m. 1.000 gyventojų teko specia
listų su aukštuoju mokslu: Sąjungoje—18; 
RSFSR — 19; Latvijoje ir Estijoje — 21; 
Gruzijoje net 38. O Lietuvoje tiktai 13 as
menų, tiek kiek Uzbekistane, Turkmėnijo
je, Kirgizijoje, tiesa, vienu daugiau kaip 
Baltarusijoje (12)...

Specialistų su viduriniu mokslu 1.000 gy 
ventojų teko: Sąjungoje'ir RSFSR — 263. 
Latvijoje — 344; Estijoje — 304; Gruzijoje 
— 315 ir Baltarusijoje — 225. O Lietuvo
je? Lietuva su 175 vid. mokslo specialis
tais 1.000 gyv. atsidūrė pačioje paskutinė
je vietoje!

Specialistui su aukštuoju mokslu paruoš 
ti užtenka penkerių metų; vidurinio išsila
vinimo specialybę įsigyti galima per dve- 
jis trejis metus. O pernai atšventė .tarybi
nės valdžios dvidešimtmetį'... Ar dar vis 
aimanuos dėl ,liūdno buržuazijos paliki
mo'? O gal Vilniuje negaunamas leidinys 
Narodnoje Chbziaistvo SSSR?! Vilniaus 
valdžia apsimeta nežinanti statistinių fak
tų, bet, be abejo, juos žino darbo žmonių 
masės.

Aštrių faktų realybėje, kaip matome, iš
garuoja ir pasakos apie .švietimo revoliu
ciją' Lietuvoje. Žiauri ir neteisinga centro 
valdžios politika atsakinga už tą lietuvių 
diskriminaciją .komunizmo' vardu.

Išeina, kad lietuvių tauta tam ,įstojo' į 
.broliškų tautų šeimą', kad būtų planingai 
skriaudžiama ne tik materialiai, bet ir švie 
timo srityje.

Sveiki sulaukę tokių dalykų...
(Bus daugiau)

Warner Brothers studija tik paruošė gra
žų, spalvotą filmą, kuriame nemaža jauni
mo problemų, ypač vyro sunkumų, pavo
jų bei kovų brendimo kely.

Jaunas amerikietis Parrish, kurį gerai 
suvaidina aktorius Troy Donahue, protin
gos motinos patariamas bei globojamas, 
vis tiek turi pereiti didelį kliūčių, apsivy
limų, netikrų meilių kelią, kol galų gale 
savo stipriu charakteriu užsikabina už 
rimtų darbų ir už prasmingo gyvenimo. 
To jauno vyro kelių metų gyvenimo iš
karpa sudaro filmo turinį. Medžiaga pa
imta iš Mildred Savage romano, čia vai
dina ir puikus artistas Karl Malden, vaiz
duodamas kitą tvirto charakterio vyrą, jau 
subrendusį ir sukūrusį multimilioninę 
kompaniją tabako prekyboj. .Parrish' yra 
charakterių ir situacijų filmas. Intriga 
tiek nepatraukia, problemos nėra labai 
naujos ar labai naujoje šviesoje iškeltos, 
bet čia žavi tų dviejų vyrų — Parrish ir jo 
milijonieriaus patėvio valia, siekimai, ne-

paprasta ištvermė tikslų siekiant, jų žmo
giškosios klaidos ir jų antžmogiškosios ga
lios, mušantis į stipraus, įtakingo vyro gy
venimo kelius. Ir jų fone parodomi juo
kingi bei šlykštūs silpnuoliai, kurie savo 
silpnumą mėgina dengti melu, apgaulėmis, 
šmeižtais ir kitomis panašiomis žemųjų 
ypatybėmis. įdomios ir situacijos. Ne vi
sos. Bet tų įdomiųjų gausu. Lengvai atsi
duodančios bet kam mergaitės gyvenimo 
situacijos ir tvirtos, bet kaprizingos ego
istės, ieškančios vien sau malonumų gra
žuolės gyvenimo situacijos, — abiejų iki 
nukritimo į pakalnę. Yra ir daugiau rea
lių, gyvenimiškų situacijų, kuriose žiū
rovai gali pajusti patys save.

Troy Donahue, šio filmo žvaigždė, yra 
tik 23 metų amžiaus, jau pasižymėjęs tele
vizijoj ir filme ,A summer place'. Filme 
vaizduojamos Amerikos tabako farmos. 
Gražūs vaizdai ir dramatinės scenos bei 
problemų rimtumas daro šį filmą vertą pa
matyti visiems.

Sfcciitytaju faurfiai
DĖL SURINKTŲJŲ AUKŲ 

(Atsakymas į J. R,amonio laišką)
LVS „Ramovė“ Mancheslerio skyriaus 

valdyba, Centro valdybos įpareigota, 1958 
m. lapkričio 22 d. (kariuomenės šventės 
minėjimo metu) Laisvės Kovų Muziejaus 
ir Paminklo statymui Chicagoje — JAV-se 
surinko aukų- 24 svarus ir 17 šilingų. Šie

pinigai 1960 m. balandžio mėn. 20 d. išsiųs 
ti į Chicagą, ir 1960 m. birželio mėn. 9 d, 
gautas pakvitavimas Nr. 210.

.Europos Lietuvy' nebuvo skelbta pra
šant aukų (kadangi liečia tik vien Man- 
chesterio apylinkę), taipgi nebuvo skelbta 
ir apie surinktas aukas. Iš viso pasaulio 
(taigi ir iš Manchesterio) surinktos aukos 
atsidūrė Chicagoje — Laisvės Kovų Mu
ziejaus ir Paminklo statymo komitete, ku-

, i . -— beveik ta pačia 150 mlrd. suma! Kyla 
įtarimas, kad iš 14 respub.ikų atimama 
tiek, kiek planuojama papildomai įdėti į 
Rusijos Federacijos ūkį!

Argi, tai kartais nereiškia, kad Maskva
— visai pagal kolonizacinį receptą — api
plėšia kolonijas, stengdamasi vystyti met
ropolijos ūkį?!

2) Lentelė toliau parodo, kad labiau
siai išvystyto ūkio respublikoms — Pabal- 
tijys, Baltarusija, Ukraina, Kaukazas — 
skiriama mažiausia kapitalinių indėlių.

3) Tos pačios sritys vakarinėje Sąjun
gos dalyje daugiausia nukentėjo nuo karo. 
Mažiau už jas nukentėjo pati RSFSR, visai

1 -nenukentėjo Azijos respublikos. Nesibai- 
. . glančių Maskvos aimanų dėl karo nuosto

lių didumo akivaizdoje juk reiktų manyti, 
kad. vakarinėse srityse sudėta daugiausia 
kapitalinių indėlių (reikalingų atstatyti 
bei remontams). Iš tikro visai priešingai: 
karo labiausiai sugriautos sritys gavo ma- 

,,žįausia investicijų! (Keistą išimtį čia su- 
’dįro Estija, kur investuota netgi daugiau 

kaip pačioje Rusijoje. Tačiau atsiminus, 
kad Estija paverčiama didrusiško Lenin
grado pagalbine - .provincija, didesniu in
vesticijų faktas tik patvirtina įtarimą, kad 
Maskva veda didruslškos metropolijos ir 
jos interesų tenkinimo politiką!).

4) Lietuvai per 13 metų teko tik 49.3 
proc. bendrasąjūnginės investicijų normos
— ji yra trečioje vietoje iš galo. Lyginant 
su Rusijos Federacija, Lietuvai tenka maž 
daug du penktadaliai (42.3 proc.) normos.
. Lietuva, matyti, priskirta labai keistam 
sovietinio planavimo rajonui Sąjungos va
karuose; jis apima Lietuvą, Baltarusiją, 
Moldaviją ir Vakarinę Ukrainą (kur inves 
tidnis nuošimtis yra daug žemesnis negu 
apskritai Ukrainoj). Čia maža investuo
jama, susidaro .laisvų' darbo rezervų, žmo 
gienos-žaliavos' atsargų...

Visose vakarinėse respublikose (su Ar
mėnija)1 investuota 23 proc. bendrų kapita 
linės statybos lėšų — palyginus su 31.3 
proc. Sąjungos gyventojų. Bet žinoma, kad 
kaip tik šitos respublikos kasmet sumoka 
didžiules kontribucijas Maskvos iždui!

Kai kam neaišku, kaip agitpropas gali 
tokią politiką vadinti .broliška', dargi .ne
savanaudiška' pagalba šitiems skriaudžia
miesiems kraštams. O vis tiek nesunku su
prasti tą .logiką': kadangi visi žemės tur
tai, visi gamybos įrankiai priklauso .vals
tybei', tai reiškia, kad jie priklauso Mask
vai — ne Vilniaus, Rygos, Kijevo ar Mins
ko valdžiai! Iš to visai Jogiškai' seka, kad 
vfeos pajamos, gaunamos naudojant tuos 
turtus ir gamybos priemones, priklauso 
Maskvai, Šitaip žiūrint, visai ,kas kita': rei 
kiUšusirietus dėkoti Maskvai, kad visų pa 
jamų neatima — šiek tiek palieka, .atlei
džia', t.y. atsisako dalies grobio; dargi lei
džia šį bei tą investuoti.

Šitokia .logika' būdinga žiauriausios for
mos kolonializmui. Ir marksistiškai ir ne
marksistiškai pagrindinis vertės sukūri
mo faktorius yra ne žemės turtai, ne garny 
bos priemonės, o žmonių darbas. Jis tačiau 
rifeįeina į Maskvos .logiką'.

Marksistiškai ir nemarksistiškai imant. 
Lietuvos gyventojų darbu bei triūsu sukur 
tosios gėrybės turėtų visos likti kraštui. 
Dėkoti už tai, kad Maskva visko vis dėlto 
nepaėmė, yra nesąmonė: ji Lietuvos res
publikiniam biudžetui sudaryti palieka 

> tam tikras sumas ne iš malonės, bet kaip 
būtiną piniginį avansą operacinėms išlai-

apie kasmet išleidžiamuosius .specia.is- 
tus', gerai žinoma, kad, pvz., doktorantų 
skaičius, palyginti su prieškariniu la.ku, 
netgi sumažėjo! Aukščiausios Tarybos 
Maskvoje sesijos metu 1960 m. gruodžio pa 
baigoje prof. Matulis prabilo gana aiškiai. 
Primindamas delegatams, kad lietuvių 
mokslininkai pagaliau sudaro visos Sąjun
gos mokslinių kadrų da’-į, jis reika.avo 
daugiau lėšų jiems ruošti. Jis iškėlė seniai 
mums žinomą dalyką, kad .respublikoje 
būtina sparčiau ruošti aukštos kvalifika
cijos kedrus bei specialistus su aukštuoju 
ir viduriniu specialiuoju mokslu'. Jis reika 
lavo .žymiai padidinti priėmimo į aukštą
sias ir vidurines specialiąsias mokyklas 
kontingentus'. Jis prašo .žymiai padidinti 
asignavimus mokyklų statybai'; prašo .su
tvarkyti aukštos kvalifikacijos kadrų ruo
šimo ir mokslinio' tyrimo įstaigų kadrų at 
lyginimo klausimą'. Prof. Matulis pirštu 
nurodo, kur šuo pakastas, pvz., ,Dėl nepa 
kankamų kapitalinių įdėjimų labai užsitę
sė Lietuvos Žemes Ūkio Akademijos scaty 
ba‘. Toliau skaitmenimis atskleidžia: ,...iš 
77 vidurinių specialiųjų mokyklų 57 dirba 
senose nepritaikytose pata.pcse'.

Faktas, kad prof. Matulis tais reikalais 
kreipiasi į Aukščiausios Tarybos plenumą, 
parodo du dalyku: pirma, kad net tokių, 
palyginti, nestambių kapitalinių įdėjimų 
Klausimas prik.auso nuo centro valdžios— 
ne nuo vilniškės .saviva.dos'; antra, jam 
tenka prašyti', raginti persvarstyti jau se 
sijos metu atliktuosius biudžetinius asigna 
vimus, nes tiems reikalams nė 1961 m. ne
išskirta reikalingos lėšos!

Vidurinių, septynmečių ir pradž. mokyk 
lų statyba duoda tam tikrą vaizdą apie in
vesticijų į žmones apimtį bei pobūdį. Sov.e 
tinis 1959 m. statistinis metraštis (psl. 574 
-575) paduoda atitinkamus skaitmenis, ku
riuos sudėję matome, kad Lietuvoje 1946- 
58 m. pastatyta 356 naujos mokyklos su 
67.700 naujų vietų.

Tačiau tik 85 (24 proc.) iš jų pastatyta 
valdžios lėšomis su 42.600 (61 proc.) vietų- 
Likusias 271 mokyklas (76 proc.) su 25. 
100 (339 proc.) vietų pastatė kolūkiečiai iš 
savo kuklių paj amų.

Per tą patį laiką Rusijos Federacijoje 
valdžia pastatė 49 proc. visų naujų mokyk 
lų su 76 proc. visų naujų vietų.

O kiek pokario metais iš viso pastatyta 
naujų mokyklų, palyginti su bendruoju mo 
kinių skaičiumi? 1959-60 mokslo metais Są 
jungoje tokiose mokyklose mokėsi 33.3 
mil. mokinių, kuriems bendrai pridėta 8.33 
mil. naujų vietų, t.y. 24.9 proc. (RSFSR — 
23.3 proc.).

Lietuvoje 440.000 mokinių per tą patį 
laiką gavo tik 67.700 vietų naujose patal
pose — t.y. tiktai 15.5 proc.! Išdėsčius per 
14 metų, išeina, kad Lietuvoje tik 1 proc. 
mokinių kasmet kėlėsi į naujas patalpas... 
Toks lėtas mokyklų statymas vos patenki
na natūralinį mokinių prieauglį; to pasė
koje spūstis mokyklose nuolat didėja, 
apie mokyklinių patalpų padėties pagerėji 
mą negali būti kalbos. Nėra ko stebėtis — 
mokyklų statybai valdžia juk išskyrė apie 
40 proc. mažiau lėšų negu visasąjunginiu 
lygiu!

Drg. Matulis prašo okupantą išskirti 
daugiau lėšų; prašo kaip nors padid’nti 
paruoštinių kadrų .kontingentus', t.y. leisti 
priimti daugiau studentų j universitetus ir 
aukštąsias mokyklas. Ką gi veiks nepra
šęs drg. Matulis. O iš tikro balsu rėkti reik

Ten, kur Nemunas banguoja
(Tarybinės spaudos

Oi nelaimė, ką aš matau —
Širdį ver kaip yla:
Numylėto/ mano vietoj 
Gyvena barzdyla.

A. Vienažindys

KODĖL TAMSTA NEGERSI?
Viskas vyko taip, kaip klasikiniuose ba

liuose. Prie paradinio įėjimo vietoj karie
tų sustodavo limuzinai, ir žmogus su livrė
ja atverdavo duris. Hole svečius sutikdavo 
visuomeninių organizacijų atstovai, kurie 
nuiminėjo paltus ir nešiojo kaliošus.

Kartkartėmis, pasirodžius įžymesniems 
svečiams, orkestras užgrodavo tušą.

Pagaliau visi buvo savo vietose. Skamb
telėjo grafinas, ir pasigirdo sodrus stalo 
komendanto balsas:

— Žodį turi...
Jį iškart nutraukė nekantrūs balsai:
— Palaukit, kam tie žodžiai. Mažiau biu

rokratizmo! Ir taip aišku, ką čia turim 
keikti. Ei, paduok grafiną!

Gerą pusvalandį girdėjosi tiktai prislo
pintų balsų gaudimas, peilių, šakučių 
džerškėjimas ir indų skambčiojimas.

— Oho, — šluoslydamas servetėle lūpas, 
atsiduso kudlotas apkūnus pilietis, — da
bar ir atsipūsti galima. Tiesa, o kokia pro
ga šiandien reikės pasilakti?

— š-š, neb.iauk! — kumštelėjo jį kaimy
nas,— sėdi, antai, pats ministras... Kas 
tau darbo... Gerk, sėdėk ir profsąjungą 
mylėk...

— Žinia, kad už tokią profsąjungą, — 
sužagsėjo kud.otas pilietis, — galvą guldy
ti galima. Negai.a ir nario mokestį mokėti,
kai taip išgerti duoda.

Per staliuką pasilenkė smulkutis, išgąs
tingų akių žmogiukas ir patylom sušnabž
dėjo:

— Skanu, bet baugu, kolegos. Juk už 
banketus iš valstybės kišenės dabar čium
pa...

Kudlotasis išpūtė akis ir sugriaudėjo 
kaip perkūnas šulinyje.

— Oho-ho-ho! Kas gi čiups, kvietkeli tu 
mieliausias... Tie, kurie turi čiupti, patys, 
antai, čia sėdi.

Išgąstingasis žmogiukas mirksėjo mirk
sėjo, klausydamasis tokios erezijos, ir, 
sriūbtelėjęs konjako, neiškentė:

— Aš, dovanokite, kolega, senas buhalte
ris, ir man vis tiek neaišku. Kaip ir kokiu 
būdu Statybos tresto profkomitetas gali 
pervesti .Neringos' kavinei pinigus? Juk 
konjakas, bifšteksai, ikros ar šampanas, 
tai ne statybinės medžiagos. Ka:p tokias 
tūkstantines sąskaitas ir mokestinius pa
vedimus praleidžia bankas?

Kudlotasis panarino galvą ir iš padilbų 
žvilgterėjo į mirksintį žmogiuką:

— Iš kur tamsta toks? Man atrodo, jūs 
įtartinas tipas! Juokai juokais, bet tamsta 
pradedi, šitąjį, į savo lizdą...

Stalo komendantas, išgirdęs ginčą, siū-

ištraukos, kurios aiškios ir be aiškinimų)

bucdamas priėjo prie žmogiuko ir subliovė 
jam į ausį:

— Viskas, mizerija, kaip diena aišku 
Mes statome namus, juose įkurdina žmo
nes. Jie ke.ia įkurtuves, o mums tik seilės 
varva. Kur čia tiesa? Žmogus aplaisto nu
pirktas kelnes, o mes namą sausą atiduo- 
sim! Todėl paskui ir keikia mus gyvento
jai. Laivą, žiūrėk, nuleidžiant į vandenį, 
šampano bonką sumuša, o čia namą. Štai, 
todėl mes ir nurašome aplaistymo aktus. 
Aišku tau dabar, mizerija, ar ne?

Toliau viskas vyko sklandžiai. Tiesa, 
baigiantis baliui, daug baimės ir gardaus 
juoko iškrėtė tas pats žmogiukas. Buvo 
taip; Didžiausio klegesio metu kažkas, per
rėkdamas, paskelbė tostą čia esančių sve
čių garbei.

— Te-e-gyvuoja mūsų tresto valdytojas 
drg. Sidaravičius...

Visi, sukaupę jėgas, ats stojo. Bet tuo 
metu išgąstingasis žmogiukas tebesėdėda
mas sušuko skardžiu falcetu:

— O aš nege-e-ersiu!..
Stojo mirtina tyla. Visi nustėro. Kas iš 

nuostabos liko išsižiojęs, kas susigūžė, lyg 
laukdamas kuokos per sprandą.

Sugriaudėjo rūstus stalo komendanto 
balsas:

— O kodėl tamsta negersi?
Plonutis falcetas linksmai atsakė:
— O todėl, kad man neįpylė...
Visiems terši akmuo nuo širdies nusiri

to... šampanas į jo taurę pasipylė kaip iš 
fontano. Visi ilgai kvatojosi ir gyrė žmo
geliuką, kad išgelbėjo savo ,renome‘ ir ta
po vakaro favoritu.

Po romantikos ateina proza...
Kitą rytą .Neringos' kavinė pristatė sąs

kaitą (Nr. 45).
— 0 —

ris 1961 m. vasario mėn. žurnale Karys' 
Nr.2, puslapis 61, paskelbė pilną aprašy- 
mą-apyskaitą.

J. Ramon’s savo paklausimą klaidingu 
adresu pateikė. Jei jis būtų klausęs Man
chesterio ramovėnų valdybą, tai būtų suži
nojęs ne tik kas čia parašyta ,E.L.‘ skilty
se, bet ir gavęs pasižiūrėti ir paskaityti 
.Kario' žurnale jau pastatytojo paminklo 
nuotraukas ir aprašymus apie iškilmingą 
pašventinimą ir atidarymą.

Taipgi J. Ramonis įtarimo nebūtų turė
jęs ir nestatęs tokio .baisaus* klausimo: 
,kas visuomenines aukas piktnaudoja?' 
.Ramovė' Manchesterio Skyriaus Valdyba

LIETUVIŲ POEZIJOS ANTOLOGIJA 
ANGLIŠKAI

VOYAGES PRESS leidykla praneša, kad 
šių metų pabaigoje knygų rinkoje pasiro
dys Greeen Oak, Green Linden (Žalias 
Ąžuolas, Žalia Liepa), lietuvių poezijos an
tologija anglų kalba. Redaguojama Clark 
Mills o ir A. Landsbergio, antologija apims 
rinktines liaudies dainas "6eT individualių 
poetų kūrinius. Antologijos paruošime 
talkininkaus lietuvių bei amerikiečių 
mokslininkai, rašytojai bei poetai.

Clark Mills yra poezijos rinkinių The 
Migrats, A Suite for France, The Circus 
autorius ir pasižymėjo prancūzų simbo
listų vertimais. Pastaraisiais metais jis iš
vertė ir išleido Adomo Mickevičiaus, K. 
Wierzyski'o, J. Lechon'o ir kitų Rytų Eu
ropos rašytojų kūrinių rinkinius.

Green Oak, Green Linden numatoma iš
leisti šių metų gruodžio 1-ją dieną. Jos 
kaina bus $4.50, bet užsisakantiems iš 
anksto knyga tekainuos $3.50. Antologijos 
leidėjai tikisi surinkti bent 300 tokių pre
numeratų ateinančių savaičių bėgyje, nes 
tai įgalintų juos padengti pradines spaus
dinimo išlaidas. Norintieji paremti antolo
gijos leidimą, gali užsisakyti ją iš anksto 
šiuo adresu: VOYAGES PRESS, 35 West 
75 Street, New York 23, N.Y., U.S.A.

Tokio patyrimo propagavimas užkre
čiamai veikia. Todėl mes nedirginsim silp
nų nervų skaitytojų tokių scenų aprašy
mais. Pagaliau nėra reikalo aprašinėti vi
sus teorinius- gamybinius banketus. Savo 
forma ir turiniu jie panašūs: buteliai iš
gerto konjako ir krūvos sudaužytų indų.

Taip per gerą pusmetį ši kompanija nu
ūžė ketvertą kartų. Už šias .linksmas ope
racijas' per Stalino rajono banką buvo 
pervesta apie 23 tūkstančius rublių (senais 
pinigais). Paskutiniu metu dėl spartaus 
indų daužymo pakilo gamybinių banketų 
savikaina. Ir kai .Neringa' juos išprašė, jie 
persimetė į .Šešupę'. Čia nuo gatvės žy
miai toliau, ir girdisi mažiau. Namų ap
laistymas vyksta pagal planą.

L. KIAULEIKIS
(,Tiesa', 1961.IV.20)

Kam panaudoja profesines sąjungas
(E) Vengrijos profesinės sąjungos susi

tarė su krašto prokuratūra patraukti atsa
komybėn tuos darbininkus, kurie neatvyks 
ta į darbą. Švelniausia bausmė esanti ta, 
kad darbininkas įpareigojamas ir pietų per 
traukos metu bei nedarbo dienomis dirbti. 
Sunkesniais atvejais uždedamos didesnės 
bausmės.

Pradėjo eiti .ELTOS' biuletenis 
ispanų kalbai

(E) Argentinoje pradėtas leisti .ELTOS' 
biuletenis ispanų kalba: .ELTA-BOLETIN 
DEL SERVICIO INFORMATIVO LITUA- 
NO‘. Edita: Comitė Supremo Lituano de 
Liberacion. Adresas: Albarracin 2352- Re
medies de Escelada F.C.N.G.R. Buenos 
Aires-Argent na. Pirmasis biuletenio nu
meris išleistas už kovo-balandžio mėne
sius 14 pusi. Tokiu būdu įvairiomis. kal
bomis dabar išeina penki .ELTOS' biule
teniai: lietuvių, vokiečių, italų, anglų ir 
ispanų kalbomis.

Išeis naujas Lietuvos žemėlapis
(E) Naują Lietuvos žemėlapi ruošia 

Amerikoje Juozas Andrius ir Algirdas 
Gustaitis. I žemėlapį būsią įtraukti ir 
Prūsų Lietuvos plotai į pietus nuo Nemu
no.

(E) Buvo pakviestas ir pabaltiečių dip
lomatas. Fed. Vokietijos ambasadorius 
Londone. H. von Herwarth, buvo suruošęs 
diplomatų priėmimą, į kur buvo pakvies
ti ir pabaltiečių diplomatai.
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Europos Liet
ANTKLODŽIŲ VIS TIEK KEIKĖS

Kaip jau buvo kelis kartus minėta, tie 
tautiečiai, kurie Sekminių metu ruošiasi 
Sodyboje nakvoti, dar kartą prašomi kas 
tik gali pasiimti antklodžių.

REIKALINGAS VIRĖJAS IR 
PADAVĖJAS

Lietuvių Sodybai vasaros sezonui tuo
jau reikalingas virėjas ir padavėja-s.

B virėjo ypatingų kvalifikacijų nereika
laujama. Svarbiausia, kad mėgtų darbą ir 
norėtų vasarai persikelti j Sodybą.

Padavėjo-s darbą pilnai sugebės atlikti 
bet kuris apsukrus jaunuo!is-ė, norįs pra
leisti vasarą gražioje aplinkoje ir užsidirb 
ti pinigų.

Kreiptis | Sodybos administratorių, 
Headley Park, Near Bordon, Hants.

Tel. Bordon 10.

iii Kronika rw

PADĖKA
Tariu nuoširdžiausią padėką skautų Va

dovybei, skautams-ėms už suorganizavimą 
šventės, kun. P. Daukniui už atlaikytas mi 
šias už mano vyro a.a. Kazimiero Vaitke
vičiaus vėlę ir pašventinimą paminklo, DB 
LS Derby skyriui, Savišalpos Kasai už gė
les ir vainikus, F. Ramoniui už paruošimą 
projekto paminklui ir visuomenei už daly
vavimą ir gėles, kuriomis papuošėte jo 
kapą.

E. Vaitkevičienė

SODYBOJE SKAMBĖJO DAINA
Londono Lietuvių Choras sukūrė naują 

tradiciją, jau antri metai perkeldamas sa
vo metinę šventę į Lietuvių Sodybą.

O kokia graži buvo toji šventė. Suvažia
vo ne tik choristai, bet taip pat jų šeimos 
ir draugai. Iki šiol turėjusi, palyginti, ra
mias ankstyvo pavasario dienas, Sodyba 
staiga pabudo. Per 70 senų ir jaunų šven
tės dalyvių užpildė visus kampus. Visur 
girdėti kalbos, krykštavimai ir lietuviška 
daina.

Valgykla nepajėgia svečių sutalpinti — 
stalai paruošti didžiojoje salėje. Bendrai 
vakarienei, kurią kun. S. Matulis pradė
jo trumpa malda, sumaniai vadovauja 
choro vedėjas VIMamaitis.

Pakilioj nuotaikoj daina seka žodį, o žo 
dis vėl dainą. Kun. Matulis ryškina choro 
šventės prasmę ir perskaito keletą iš Lie
tuvos gautų naujų giesmių. Seniausias cho 
ristas P. Bulaitis papasakoja Londono lie
tuvių choro istoriją ir padeklamuoja bene 
iš savo kūrybos, o jauniausias dainininkas 
J. Alkis su gražiu jumoru pataria choris
tams nebandyti dezertuoti...

Labai gražų ir prasmingą žodį tarė sve
čias T. Vidugiris. SoTo puikiai padainavo 
J. Čemis. Dar dainų protarpiais po keletą 
žodžių tarė P. Mašalaitis, V. šalčiūnas, J. 
Černis ir Sodybos vedėjas. Visada smagus 
ir energingas S. Puidokas kruopščiai žiū
rėjo, kad niekam nieko nepritrūktų.
, Ir po vakarienės svečiai neskuba skirsty 
tisr vieni prie baro alučiu gaivinasi, kiti 
šoka, treti lietuvišką sutartinę užtraukia, 
o dar kiti, nebodami smulkaus lietučio, ty
ru lauko oru gaivinasi.

Sekmadienio rylą' choras vėl gyvas ir 
žvalus. Per pamaldas, kurtas atlaikė kun. 
Matulis, gražiai skamba lietuviška giesmė. 
O po pamaldų — netikėta staigmena. Sody 
bos gyventojams ir svečiams choras suruo 
šė koncertą. Ir tokį gražų, tokį jaudinamai 
lietuvišką. Sodybos gyventojai jo ilgai ne
pamirš ir ilgai bus dėkingi chorui ir jo ve
dėjui V. Mamaičiui.

Po pietų, saulutei is po debesų nusišyp
sojus, svečiai lauke dar suorganizavo įdo
mią komiško sporto programą. Pagaliau, 
kai atėjo laikas iš Sodybos išvykti, vie
niems buvo gaila’ją palikti, o kitiems mie
lus svečius atsisveikinti. J. L-a

LONDONAS
LAIKAS UŽSIRAŠYTI

Norintieji vykti per Sekmines Lietuvių 
Sodybon ekskursiniu autobusu nuo Lietu
vių Namų, 1, Ladbroke Gardens, W.11, 
prašomi paskubėti užsirašyti Lietuvių Na
mų raštinėje — tel. PARk 2470.

Autobusas išvažiuoja nuo Lietuvių Na
mų 9 vai. ryto.

Dar yra vietų, ir jeigu kas nori tuo au
tobusu važiuoti, prašom neatidėliojant už 
sirašyti.

ŠV. ONOS MOT. D-JOS RENGIAMOSIOS 
EKSKURSIJOS DALYVIAMS

Autobusai išvažiuoja nuo Lietuvių baž
nyčios, 21, The Oval, Hackney Rd., E.2, 8 
vai. 30 min. ryto punktualiai. Pasivėlavu
sieji nebus laukiami, ir jiems kelionpini
giai nebus grąžinami.

SPORTO IR SOCIALINIO KLUBO 
LANKYTOJŲ ŽINIAI

Dėl labai gausaus išvažiavimo į Lietu
vių Sodybą Klubas pirmąją Sekminių die
ną bus uždarytas. Antrąją "dieną bus atda
ras kaip sekmadieniais. ,

Klubo vadovybė kviečia visus pasekti 
daugumos pavyzdžiu ir vykti i Lietuvių 
Sodybą.

ARKLIŲ LENKTYNIŲ DERBY 
LOTERIJA

Visi platintojai prašomi grąžinti bilietus 
iki gegužės 22 dienos arba atvažiuodami į 
Lietuvių Sodybą atvežti Ir ten įteikti Lote
rijos vedėjui, nes jis irgi vyksta į Sodybą, 
arba įteikti Sodyboje kunigui.

S. Kasparas

DBLS CENTRO ŽINIOS
Gegužės 10 d. įvyko DBLS Valdybos po

sėdis. Svarstyta eilė einamųjų reikalų. Nu 
tarta surengti birželio įvykių minėjimą 
kartu su latviais ir estais. Tuo reikalu 
DBLS pirmininkas veda pasitarimus su lat 
vių ir estų atstovais.

DBLS Centriniam Skyriui prašant, nu
tarta paskirti 30 svarų Centrinio Sk. biblio 
tekos reikalams.

LN Valdybos posėdyje nutarta pradėti 
Lietuvių Namų remontą tuojau pat. Tiki
masi, kad šią savaitę bus pasirašyta sutar 
tis su remonto vykdytojais.

LNB-vės sekretorius ir Valdybos pirmi
ninkas pereitą savaitę turėjo pasimatymą 
su B-vės advokatu. Ta proga galutinai 
baigti paskolos paskutiniai formalumai ir 
plačiau pasitarta su advokatu B-vę liečian
čiais reikalais.

LNB-vės pusmetinis balansas jau baigia 
mas sudaryti.

PRELATAS DR. LADAS TULABA
Jis, vykdamas į Mančesterio liet. Mari

jos šventę, trumpai stabtelėjo liet, klebo
nijoje, geg. 6 d. atlaikė pamaldas už a.a. 
vysk. V. Padolskį ir aolankė Lietuvos At
stovybę. Prelatas yra šv. Kazimiero kole
gijos Romoje rektorius ir nauiai paskirtas 
lietuvių išeivių sielovados atstovu popieži
nėje komisijoje vietoj velionio vysk. V. 
Padolskio. Po Manchesterio aplankė Škoti
jos. Švedijos. Danijos ir Vokietijos lietu
vius. At’aikęs Sekminėse namaldas Vasa
rio 16 gimnazijoje, grįžta į Romą.

MUSŲ MIRUSIEJI
Pačiame pavasaryje užgeso 4 mūsų ko

lonijos tautiečiai, visi aprūpinti šv. Sak
ramentais.

Balandžio 25 d. London Hospital vėžiu 
mirė diplomatas Jonas Pranas Mažionis. 
Buvo gimęs Londone 1907.VI.15. Gyveno 
Lietuvoje, dirbo ten Š. Amerikos atstovy-

atsisveikinimo giesmes: vargonais grojant 
T. Burokui, visiems gerai žinomas solistas 
pagiedojo tris giesmes, užbaigdamas gražų 
veiklos barą Anglijoje. Nebuvo didesnės 
šventės ar pobūvio, kad jis nebūtų kviečia 
mas su giesme ar daina. Stiprus baritonas 
buvo gerai pažįstamas ne tik Bradfordo, 
bet ir Manchesterio, Nottinghamo, Roch- 
dalės bei Boltono lietuviams. Lietuvoje 
ėjęs vargonininko pareigas ir turėjęs pro
gos palavinti savo balsą, nemetė pamėgto
sios srities nė tremtyje. Ypač mėgo solo 
dainuoti mūsų liaudies dainas, kurios to
kios mielos visų širdžiai.

Gegužės 11 d. naktį iš Manchesterio ae
rodromo J. Kasparavičius su žmona ir 
dviem dukrelėm išskrido į Kanadą, kur 
turi savo artimųjų ir giminių. Reikia turė
ti vilties, kad ir naujame krašte J. Kaspa
ravičius neužkonservuos savo balso, bet 
rodysis viešumoje, kaip ir Anglijoje. Sėk
mės ir gero įsikūrimo. J. KS

PAMALDOS EVANGELIKAMS
Pamaldas lietuviams evangelikams su 

Šv. Komunija laikysiu Bradforde Vokiečių 
bažnyčioje, 29, Great Horton Rd., gegužės 
22 d., 14 vai.

Teol. Kand. A. Putcė

COVENTRY
EKSKURSIJA SODYBON

DBLS Coventry Skyriaus Valdyba ren
gia ekskursiją Sekminėms į Sodybą. No
rintieji važiuoti prašom nedelsiant pra
nešti Skyriaus Valdybai.

NOTTINGHAMAS
IŠKYLA Į SODYBĄ

Pranešama visiems, kaip Nottinghamo, 
taip ir apylinkių lietuviams, kad iš Not
tinghamo rengiama iškyla Sekminių atosto 
gų proga į Lietuvių Sodybą.

Iškyla įvyks gegužės 20 d., šeštadienį. 
12 vai. pietų metu punktualiai ekspresas 
palieka Nottinghamą ir pamažu slenka 
Lietuvių Sodybos link, kad spėtume į Sek
minių išvakares Sodyboje.

Tad išnaudokime gerą progą visi, atsi
jungę nuo kasdienio darbo, skirkime Sek
minių atostogų dienas susitikti su drau
gais ir pažįstamais Lietuvių Sodyboje, nes 
tenai jų daug bus. Žinoma, visos ponios ke 
lionei nepamirškite lietuviško kieto sūrio, 
o vyrai limonado, nes taip darydavo ir Lie
tuvoje, kai važiuodavo į atlaidus.

Kviečiame visus skubiai registruotis pas 
Skyriaus Valdybos narius, o iš jų gausite 
smulkesnių informacijų. Kelionės kaina 
tik 30 šil. vienam asmeniui. .

Skyriaus Valdyba

MANCHESTERIS
EKSKURSIJA Į SODYBĄ

Manchesterio ir Rochdalės apylinkių 
lietuviai ruošia ekskursiją į Lietuvių So
dybą. Išvažiuojarfia gegužės 19 d., penkta 
dienio vakare, 11 vai. iš Manchesterio 
Lietuvių Klubo. Sodyba bus pasiekta 
apie 5-6 vai. rytą šeštadienį.

GEGUŽINĖS PAMALDOS
Kaip kasmet, taip ir šįmet visą gegužės 

mėnesį Manchesteryje vyks gegužinės pa
maldos sekmadieniais, 7 vai. vakare Lietu
vių klube.

LIGONYS
Crumpsall ligoninėje jau 7 savaitės 

kaip po automobiliu patekęs ir sunkiai su
žeistas guli Vincas Sedleckas. Sulaužytos 
abi kojos ir pavojingai paliesta galva.

Pernai beveik 6 mėnesius sirgęs Leonas 
Venckus kovo mėn. vėl susirgo. Atsidūrė 
Wrightington ligoninėje, kur jam padary
ta sunki nugarkaulio operacija. Neseniai 
grįžo į namus ir išvyko sveikatos pataisyti

kasykloje, turėjo atsigulti 4 savaitėms į Žy 
dų ligoninę.

Besidarbuodama namuose krito ir susi
laužė ranką (dešinę) Manchesterio lietu
vio mokytojo D. Damausko žmona Onutė. 
Gydosi namie.

MIRĖ Z. BARANAUSKIENĖ
Gegužės 14 d., sekmadienį, apie 11 vai. 

ryto, Manchesterio žydų ligoninėje po pa
sikartojusio širdies smūgio visai netikėtai 
mirė Zosė Baranauskienė. Velionė buvo 
gimusi 1900 metais gruodžio 16. d. Valak- 
būdžiuose, šakių apskr. Jos vyras apie 
1927 m. išvyko į Pietų Ameriką (rodos, 
Braziliją), ir ryšiai su vyru buvo nutrūkę. 
Karo metu su sūnum Vladu vokiečių buvo 
išvežta darbams į Vokietiją, kur sūnus po 
karo mirė ir palaidotas Kassel Oberz- 
whren kapinėse.

Velionės laidotuvės bus šeštadienį, ge
gužės 20. d., 10 vai., Mostono katalikų ka
pinėse. Galintieji maloniai prašomi gau
siai dalyvauti palydint mirusiąją į pasku
tinę poilsio vietą.

L. Venckus.

MANSFIELDAS
SEKMINIŲ ŠOKIAI

DBLS Mansfieldo Skyrius ruošia gegu
žės 20 d. Viktorijos hotelio patalpose Sek
minių šokius.

Gros puikus orkestras iki 12 vai. Veiks 
baras su užkandžiais. Be to, gausinga lote
rija. šokių pradžia 7.30 vai.

Apylinkėje gyvenantieji tautiečiai, ku
rie norėtų praleisti keletą linksmų valan
dų, prašomi gausiai atsilankyti.

Skyriaus Valdyba

WOLVERHAMPTON AS
EKSKURSIJA J SODYBĄ

Pėsti, raiti ir automobiliuoti, visi žada 
pribūti dar šį šeštadienį į Tradicinę šventę 
Sodyboje ir tikisi ant lietuviško kvepian
čio šieno pernakvoti.

Neturintiems susisiekimo priemonių ža
da pagelbėti Janina Narbutienė, kuri parū 
pins autobusą.

Norinčius važiuoti, prašom užsiregistruo 
ti pas ją, o laikas ir išvažiavimo vieta bus 
pranešta asmeniškai.

VARGO MOKYKLA
Sekmadieninė mokyklėlė, vadovaujama 

mokytojos Genovaitės Kaminskienės, vei
kia sėkmingai ir sklandžiai. Vaikučiai yra 
padarę labai didelę pažangą lietuvių kal
boje.

Mokyklos Vadovybė ir Tėvų Komitetas 
gegužės 27 d. Molineux hotelyje ruošia Mo 
tinos dienos minėjimą.

Programoje numatytas vaidinimėlis, ku 
rį režisavo ir rūbus pasiuvo G. Kamins
kienė.

Be to, žada iš Londono atvažiuoti su pa
skaitėle svečias kun. PI Dauknys, kuris 
taip pat sekmadienį žada atlaikyti šv. mi
šias už kolonijos gyvąsias ir mirusias mo
tinas.

,VILTIS'
Sporto Klubo .Vilties' krepšininkai pra

dėjo normaliai vasaros treniruotes.
Numatyta atkovoti pereinamąsias tau

res.

IŠEMIGRAVO
Gegužės 5 d. iš Wolverhamptono į JAV 

išvyko Jadvyga ir Petras Dromantai.
Jų garbei Molineux hotelyje įvyko ofi

cialus atsisveikinimas, kurį surengė Sky
riaus Valdyba. Susirinko beveik visi tau
tiečiai.

Po Skyriaus pirmininko D. Narbuto atsi 
sveikinimo žodžio buvo įteiktos dovanėlės: 
Petrui amžinoji auksinė plunksna, o Jad
vygai milžiniško dydžio dėžė šokoladų ir 
buteliukas kvepalų.

vyne. v
Po atsisveikinimo kalbų buvo sugiedota 

Ilgiausių Metų.
P. Dromantas jautriai visiems susirinku 

siems padėkojo už toki gražų pobūvį. ' \ 
Wolverhamptono lietuviai netenka malo 

nių ir draugiškų tautiečių, o Skyriaus Val
dyba vicepirmininko Petro Dromanto as
menyje.

Birželio 24 d. palieka Wolverhamptoną 
ir išemigruoja į JAV Aldona ir Ignas Ru
giniai su trim sūneliais.

Ig. Ruginis yra DBLS Wolverhamptono 
Skyriaus ilgametis Valdybos narys, o taip
gi Bažnytinio Komiteto narys.

Emigrantai išvyksta į Čikagą, kur apsi
stos pas buvusį Wolverhamptono Skyriaus 
pirmininką K. Žukauską, kuris yra Rugi
nio pusbrolis.

D. Narbutas

©©©©©©©©©©©©©©fi
GERI SIUNTINIAI VISIEMS 

PRIEINAMOMIS KAINOMIS
STANDARTINIS SIUNTINYS NR. 8
3 atkarpos po 3 ir trečdalis jardo geriau
sios rūšies, botany ar Merino vilnos, ba
rathea, bostono, .solid worsted', gražio
mis juostelėmis .double plain', ne lengves
nės, kaip 16-19 oz., vyrų ar moterų eilu
tėms.
2 atkarpos po 3 jardus worsted georgete 
arba gabardino, rudos, navy ar mėlynos 
bei juodos spalvos.
6 jardai pritaikintų spalvų 54 inč. šilkinio 
pamušalo.
3 ir ketvirtis jardo 48 inč. pločio flocked 
nylon suknelėms.
Svoris 19 svarų. Kaina £37.0.0.

STANDARTINIS SIUNTINYS NR. 9
3 atkarpos po 3 ir trečdalį jardo botany 
vilnos juostelėmis, įvairių spalvų.
2 atkarpos po 3 jardus georgetės arba ga
bardino, kaip Nr. 8.
6 jardai pritaikinto pamušalo 54 inč.
3 ir ketvirtis 48 inč. .flocked' nylon.
Svoris 16 ir pusė svaro. Kaina £29.0.0.
Kartu yra jau įskaityta ir visi mokesčiai 
bei muitai.
Taip pat dar turime medžiagų ir standar
tiniams siuntiniams Nr.4-7. (Kainos nuo 
£13.0.0 iki 15.0.0).
Jūs be jokio atskiro mokesčio, tik mokė
dami už prekes su muitu, galite papildyti 
siuntinį iki pilno svorio pageidaujamomis 
prekėmis.
Jūsų pačių sudaryti siuntiniai pasiunčia
mi už £1.0.0.
Pasiunčiame pavyzdžius, kas tik ■ jų pa
prašo.
Greitas ir tikslus pristatymas per 4-6 sa
vaites. Sąžiningas aptarnavimas. Tik pa
rašykite:

TAURAS
(A. Briedis)

MAIL ORDER&PARCEL SERVICE
88. GOLDSMITH AVE., 

LONDON, W.3. -
Tel. ACO 9471

Norintiems prekės pristatomos į namus 
pasirinkti.

9GGGGGGGGGGGGGG
ATOSTOGŲ VAŽIUOJANT LIETUVIŠKA 

KNYGA — GERIAUSIA BIČIULĖ
NAUJAI GAUTA:

J. Vaičeliūnas — Antrasis Pasaulinis ka 
ras — iliustruota — 1.16.8.

R. Spalis — Alma Mater — 1.16.8.
Masilionis — Lietuvių literatūra — 3 ir

4 knygos po — 1.16.8.
Alė Rūta — Motinos rankos — 1.9.4.
J. Gliaudą — šikšnosparnių sostas ,—

KRISTAUS GYVENIMAS

Šis kapitalinis veikalas, tuo klausimu 
pirmasis toks platus lietuvių kalba, suran
da gerų širdžių, remiančių jo išleidimą. 
Štai nauji Garbės Leidėjai: Prelatas Dr. 
J.L. Mendelis atsiuntė 25 dolerius; prela
tas P. Juras 20 dol.; prelatas Ignas Alba- 
vičius 10 dol.; Jonas Mačianskis 6 svarus. 
Po 5 svarus: Danielius ir Janina Narbutai, 
Juozas ir Marija Kleizai, Stasys Valaitis, 
Kazimieras Drungilas. Bronius Kmieliaus
kas 4 sv. Po 3 svarus: Marija Balkauskai- 
tė, Petras Miklovas, B. Kurtinaitis, Ignas 
Dailidė. Kostas Ežerinskas 2 sv. 10 šil. 
Garbės Prenumeratoriai, atsiuntę po 2 
svarus: Jonas Liudžius, Justas Čemis, T. 
Dambrauskaitė, J. Plauskas, M. Tamošai
tytė, Vasiliauskienė, Leonas Sličius, P. Sa- 
bulienė, E. Leskauskienė, Vladas Velička, 
Simas Barčaitis, Vladas Žemaitis, Povilas 
Remėza, Bronius ir Bronė Čern’auskai, 
Jonas ir Saliute Perminai, Pranas Bataitis, 
S. Pumputienė, Liudas Nemeika, o Marty
nas Vereika surinko ir atsiuntė 10 prenu
meratų.

Dėl knygos tiražo dar reikalinga daug 
naujų užsakymų. Kas dar prisidės prie 
šios iš tikro vertingos knygos išleidimo? 
Užsakymus siųsti: Lithuanian Church, 
21, The Oval, Hackney Road, London, E.2.

Kun. P. Dauknys

bėję, vėliau Švedijoje, Prancūzijoje. Buvo 
po karo emigravęs į Š. Ameriką. Pereitais 
metais grįžo į Angliją, Manchesterį, kaip 
Amerikos konsulas. Paskutiniu laiku per
sikėlė į Amerikos Ambasadą Londone ir 
artimai bendravo su tautiečiais, kuriems 
per ankstyva mirtis ypač skaudi.

Bal. 30 d. šv. Juozapo ligoninėje mirė 
ilgai sirgusi Agota Kasparaitienė, 76 m.,

BIRMINGHAMAS
VISI Į BIRMINGHAMĄ

Birželio 3 d. šeštadienį, 6,30 vai. visais 
keliais lietuviai renkasi į DBLS Birming- 
hamo skyriaus rengiamąjį įvarių sukak
čių minėjimo VAKARĄ The ,CROWN' res
torano salėje, 33, Hill Street, Birmingham 
5 (prie New Street stoties).

Programoje: DBLS pirmininko inž. J. 
Vilčinsko paskaita .Tarptautinė padėtis ir 
Lietuva', loterija, kurios pelnas skiriamas 
Tautos Fondui, ir linksmoji dalis. Šokiai 
iki 11,30 vai.

Kviečiame visus lietuvius iš visur atsi
lankyti.

Skyriaus Valdyba

BRADFORDAS
IŠVYKO Į KANADĄ

Gegužės 7 d. Bradforde lietuviškų pa
maldų metu J. Kasparavičius sugiedojo

i Pajūrį. Atsisveikinimo žodį taipgi tarė Sporto
Taip pat sveiksta neseniai į namus su- Klubo kapitonas V. Kelmistfaitis, primin- 

grįžęs Pranas Baukus; susižeidęs anglių^,damas, kad Aemrika yra mūsų antroji tė-
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421, HACKNEY RD., LONDON, E.2. ENGLAND. 

Tel. SHO 8734.

SPECIALUS PRANEŠIMAS
NAUJAS BUDAS SIUNTINIAMS Į LIETUVĄ SIŲSTI 

Nuo 1961 m. vasario 15 d. siuntiniai, užsakyti per BALTIC 
STORES LTD., pasieks siuntinio gavėją per 4 savaites. 
Taip pat siunčiame siuntinius į Estiją, Latviją, Lenkiją, 
Rusiją, Sibirą, Ukrainą.
Siunčiam tik geriausios rūšies prekes, už žemiausią kalną. 
Medžiagos, avalynė, vaistai, maistas, gatavi rūbai, oda ir 

visa kita, ką galima pasiųsti su Intourist leidimu. 
Kiekvieno siuntėjo pageidavimai patenkinami.
Įvairūs paaiškinimai ir informacija teikiama nemokamai. 
Mielai pasiunčiame ir pačių klijentų paruoštus siuntinius.

Kiekvieno siuntinio pristatymas garantuotas.

0.18.6.
A. Radžius — Paukščių takas — eilės — 

0.11.0.
St. Yla — Ateitininkų vadovas — 1.9.4.
ŽURNALAI: Muzikos žinios, Sėja Nr. 1.
St. Zobarskas (vertė Mrs. Sealey) — 

In quest of nine brothers — 0.5.0.
K. Senkus — Garbė Dievui —senos ir 

naujos giesmės su gaidomis — 1.2.0.
V. Tamulaitis — Svirplio muzikanto ke

lionė — 1 ir 2 knygos — abi už — 2.0.6.
PERIODIKA.
Rašyti: DAINORA, 49, Thornton Ave,

London, W.4.

BALTIC STORES LTD.
(Z. JURAS) li 

h

EUROPOS LIETUVIS —
LITHUANIAN WEEKLY.

Printed and Published in Gt. Britain by 
the Lithuanian House Ltd., 1. Ladbroke 
Gardens, London, W il. Tel. PARk 2470

Redakcijos ir Administracijos adresas:
1, Ladbroke Gardens, London. W.11.

Tel. PARk 2470.
Redakcija rankraščius taiso Ir trumpi

na savo nuožiūra.
Prenumeratos kaina: metams 40 šil.. 6 

mėn. 22šil., atskiras numeris 1 šil.; dole
rio kraštuose — 6 dol. metams.

Leidžia Lietuvių Namų Akc. Bendrovė. 
Leidimo Tarybą sudaro DBLS Valdyba 
ir Europos Lietuviu Bendruomenių nirml- 
ninkai.

4


	1961-05-17-EUROPOS-LIETUVIS-0001
	1961-05-17-EUROPOS-LIETUVIS-0002
	1961-05-17-EUROPOS-LIETUVIS-0003
	1961-05-17-EUROPOS-LIETUVIS-0004

